V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 92. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Falešná soutěž zneužívající logo společnosti Seznam.cz
V posledních týdnech se objevila další vlna podvodné "soutěže" o mobilní telefon iPhone, která zneužívá
logo společnosti Seznam.cz. Více...
České firmy čelí podvodným žádostem o převod peněz
České firmy čelí podvodným žádostem o převod peněz, které vypadají, jako by je účetním oddělením
psali skuteční manažeři. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Chcete se rychleji přihlašovat do Windows 10?
Časté vyplňování hesla při přihlašování do Windows 10 bývá, mírně řečeno, poněkud
otravné. Pokud chcete přihlašování zrychlit a usnadnit, můžete zvolit jednu z dalších dvou
možností, které Microsoft nabízí. V nastavení operačního systému (Nastavení->Účty>Možnosti přihlášení) si můžete vybrat formu přihlašování pomocí PINu nebo
obrázkového hesla. Nastavení PINu vyžaduje minimálně čtyři číslice, které si pochopitelně
musíte zapamatovat :)) Samozřejmě se velice důrazně nedoporučuje volit stejný PIN
jako u bankovních karet nebo mobilních telefonů. Ještě snazší je uchovat v paměti, kam
je potřeba kliknout na vybraný obrázek. V rámci nastavení tohoto typu odemykání
si vyberete nějaký obrázek či fotku a na něm vyberete několik oblastí, na které postupně
kliknete, čímž pak v procesu odemykání dosáhnete stejného výsledku :) Zejména
u dotykových zařízení se tento typ přihlášení hodí nejlépe.

Víte, jak rychle otevřít herní režim v internetovém prohlížeči Microsoft?
V internetových prohlížečích Microsoft Edge a Internet Explorer lze jednoduše použitím
klávesové zkratky WINDOWS+G otevřít herní režim, který umožňuje nahrávat Váš herní
výkon nebo z něj pořizovat fotky. Videa lze nahrávat s komentářem přes mikrofon
a po uložení je případně můžete v editaci zkrátit. Vše je podmíněno přihlášením
do aplikace Xbox, ale videa a fotky se primárně ukládají v počítači do složky
Videa/Zachycení. Využití herního režimu je různorodé a nemusí být omezeno pouze
pro hry (lze použít například na tvorbu videonávodů na instalaci ruzných typů software
atp.).

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Vizváriová, které tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG PC
TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Kdo je v počítačové terminologii označován jako "Cracker"?
Správná odpověď měla být:
Cracker (též black hat) je v informatice označení pro člověka, který zneužívá své vědomosti o počítačové
bezpečnosti ke svému prospěchu při průnicích do software. Cracker musí mít dobré znalosti o principech
fungování počítačů (informační technologie), programování, počítačové bezpečnosti, kryptografii
a podobně…Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co znamená pojem v internetu "Flaming"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Bitdefender Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 6. 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
Náš opravář auta je zlatý člověk se zlatýma rukama a srdcem ze zlata.
Většinu z toho jsme mu zaplatili my.
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.

