
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 66. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Uživatelé zařízení se starší verzí Androidu mohou mít problém
Kyberzločinci našli novou fintu, jak do starších androidích zařízení protlačit škodlivý kód přes webové
stránky. Více... 
  
Městské úřady příliš nevyužívají moderní IT technologie směrem k občanům
Průzkum společnosti Microsoft v Česku ukázal, že městské úřady efektivně používají IT technologie
"uvnitř". Pokulhává ale otevření informací směrem k občanům. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak ve Windows 10 změnit velikost dlaždic v nabídce Start?
Uživatelé nových Windows 10 si již určitě všimnuli, že dlaždice aplikací v nabídce
Start mají různou velikost. A možná by se hodilo méně používané aplikaci dlaždici
zmenšit a často používané aplikaci dlaždici naopak zvětšit. Jak na to? Stačí na danou
dlaždici kliknout pravým tlačítkem myši a pak v kontextovém menu kliknout na položku
Změnit velikost a vybrat si vyhovující velikost dlaždice.
Pokud se dlaždice chcete zbavit, můžete ji po kliknutí pravým tlačítkem v kontextovém
menu odebrat kliknutím na Odebrat do Startu.

Jak ve Windows 10 povolit uživatelský účet Guest (host)?
Uživatelský účet Guest (host) existuje již od Windows XP. Jeho existence je ale poněkud
opomíjena, i když tento účet s minimálním oprávněním může být výhodné používat
například pro přístup menších dětí k počítači. Rodiče tak mohou mít jistotu, že jim děti,
ať již vědomě či nevědomě, s počítačem "něco provede". Hostovský účet povolíte tak,
že kliknete pravým tlačítkem myši na nabídku Start a z menu vyberete volbu Správa
počítače. Otevře se okno správy počítače, kde vlevo ve stromu rozbalíte položku Místní
uživatelé a skupiny a pak kliknete na položku Uživatelé. V pravé části okna se objeví
seznam uživatelů počítače včetně uživatele Guest, který je zakázán - což signalizuje
šipka dolů u účtu. Nyní dvojklikem otevřete nastavení hostovského účtu a odfajfkujte
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volbu Účet je zakázán. Nyní uložte nastavení kliknutím na OK. Pokud chcete účtu Guest
nastavit heslo, klikněte na účet pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Nastavit heslo.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Souček, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru BitDefender
Total Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno v e-mailové komunikaci pojmem "Junk"?

Správná odpověď měla být:
Jedná se o jiné pojmenování nevyžádané pošty neboli spamu.

Nová otázka:
Co znamená zkratka NOD32, kterou znáte u produktu výrobce ESET?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok
zdarma.

Odpovědi pište do 22. 5. 2016 na e-mail amenit@amenit.cz .
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako první.

 
Vtip pro dobrou náladu

 "Pije váš syn?"
"Ne."

"Kouří?"
"Ne."

"Tak je stále na internetu?"
"Není."

"To je tedy chlapík. K takovému synu, vám blahopřeji. A kolik mu je?"
"Dva a půl roku."

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.
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