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Vybíráme zajímavé aktuality:
Tři procenta Čechů již byla okradena při platbách online, peníze se vrátily jen polovině
Zkušenost s krádeží peněz při internetových platbách mají již tři procenta Čechů. Více...
Školní přístroje špehují žáky
Organizace EFF tvrdí, že (nejen) firma Google prostřednictvím chromebooků shromažďuje o školních
dětech velké množství informací. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jaké aplikace ve Windows 10 zatěžují nejvíce baterii v notebooku?
Výdrž baterií notebooků i mobilních telefonů a tabletů se prodlužuje, přesto je na místě
energií šetřit protože nikdy nevíte, kdy se bude hodit. :) Windows 10 mají integrované
mechanismy pomocí kterých lze energií "šetřit". Většina z nich pracuje automaticky, ale
některé se nastavují ručně. S výročním updatem přibyla v počítačích s Windows 10
i telefonech s Windows 10 Mobile možnost zkontrolovat, které aplikace si nárokují nejvíce
energie.
V "počítačových" Windows 10 je možné v grafu analyzovat řadu informací. Klikněte
na Start -> Nastavení -> Systém -> Baterie. Na pravé straně nahoře klikněte
na odkaz Využití baterie podle aplikací. Otevře se nové okno a v něm si lze zvolit
časové období (6 a 24 hodin či týden), níže následně druhy aplikací. Po specifikování
se zobrazí aplikace, které nejvíce spotřebovávají energii baterie.
V mobilních Windows 10 je podobná nabídka ukryta v menu Nastavení -> Systém ->
Baterie. V prvním okně je k dispozici stav baterie a nastavení zapnutí spořiče baterie,
pokud baterie poklesne pod požadovanou hodnotu. Pokud v sekci Přehled zvolíte
Využití baterie podle aplikací, zobrazí se seznam aplikací používaných v posledních 24
hodinách (lze přepnout na 6 hodin a 1 týden). Po tapnutí (poťukání prstem) na aplikaci v
seznamu Systém nabídne nastavení chování aplikace - můžete si vybrat, zda aplikace na
pozadí vždy běží (tedy i při usnutém telefonu aplikace přijímá a zpracovává data a
podobně), nebo zda nastavení spravuje operační systém (tedy operační systém Windows

si sám určí, jak aplikace funguje, například podle stavu baterie), nebo zda aplikace na
pozadí běží vždy.
U notebooků i mobilních telefonů bývá dosti podstatným žroutem baterie displej, proto
je vhodné nastavit jas displeje buď podle okolí (zařízení musí být vybaveno odpovídajícím
čidlem), nebo snížit jas ručně.
Jak rychle přepínat mezi jazykovými klávesnicemi ve Windows 10?
Zřejmě každý uživatel počítače už někdy potřeboval přepínat jazyky při psaní - většinou
uživatel hledá různé speciální znaky a možností přepnutí klávesnice je několik. Nejběžněji
uživatel přepne jazyk rozkliknutím ikony vedle času na hlavním panelu. Často se také
používá klávesová zkratka Alt + Shift. Pokud ale máte v systému více různých klávesnic,
například českou qwerty a qwertz klávesnici, a k tomu třeba anglickou qwerty a pak
německou a ruskou klávesnici, můžete mezi jednotlivými klávesnicemi (metodami vstupu)
přepínat pomocí kombinace kláves Win + Mezerník.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Veselý z Liberce, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je to "Rensenware"?
Správná odpověď měla být:
Jedná se o druh Ransomware, který nepožaduje peníze, ale vyžaduje hraní hry a dosažení
požadovaného limitu pro odblokování počítače.
Nová otázka:
Co znamená v informatice "Paket"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Kaspersky Total Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 5. 2017 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
Pepíček říká:
"Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky."
"Opravdu?"
"Ne, jenom si to představ."
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.

