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K dalším schopnostem Skypu patří klasická textová komunikace (chat, a to i s více účastníky současně), přenos 
souborů a v případě nainstalované webové kamery také přenos videohovorů. V tomto případě je však vhodné 
mít poměrně rychlé připojení k internetu (video v reálném čase již představuje větší objem dat při přenosu).

Komunikace probíhá decentralizovaně přes různé počítače zapojené v síti Skype (funguje na principu P2P 
sítí), centrální server pouze ověřuje veřejný klíč uživatele při přihlášení do sítě. Pro zajímavost – je zajištěna 
i bezpečnost vedení hovorů, komunikace je šifrována 2048bitovým šifrováním RSA pro výměnu klíče 
a 256bitovým šifrováním AES pro kódování přenosu.

Instalace programu Skype je bezproblémová. Nejprve musíte ze stránky http://www.skype.com stáhnout 
instalační software. URL adresa vás přesměruje na české stránky společnosti Skype. 

Nepřehlédnutelný je odkaz ke stažení klientského programu Skype. 
Po ukončení stahování spusťte instalační soubor; průvodce vás pro-
vede celou instalací.

Skype spustíte klepnutím na ikonu programu. Po spuštění se zobrazí okno se sadou tlačítek 
a Skype se začne připojovat do sítě. O aktuálním stavu Skypu vás informuje stavový řádek 
u dolní hrany okna (uvidíte zde i celkový počet uživatelů on-line).

Ovládání Skypu je intuitivní – v případě, že jste již zvládli program ICQ, nebude pro vás Skype ničím 
neobvyklým.

Prostředí komunikačního programu Skype 4.1

Seznam on-line 
i off-line uživatelů

Hlavní nabídka
programu Skype

Pomocí tlačítka 
Nový můžete 
přidat nový 
kontakt do 
svého seznamu 
a také započít 
skupinovou 
konverzaci 
(telefonní hovor 
s více účastníky 
zároveň).

Možnost volání 
na pevnou 
linku či mobilní 
telefon a 
zasílání SMS 
zpráv. To je již 
placená služba; 
je nutné mít 
zakoupený tzv. 
Skype kredit. Doplňkové součásti 

programu Skype

Pole pro vyhledání účastníka v síti Skype 

Jméno, pod kterým 
účastník vystupuje 
v síti Skype, a 
signalizace režimu 
připojení. 

Úprava profi lu uživatele aplikace Skype

Pokud chcete zahájit hovor s někým ze svého 
seznamu kontaktů, nejprve poklepejte na jeho jméno. 
Otevře se okno (nazvané podle jména kontaktu), 
ve kterém bude probíhat samotná komunikace.

Klepnutím na tlačítko Hovor zahájíte telefonický hovor s vybraným 
účastníkem. Během hovoru můžete regulovat jeho hlasitost posuvníkem, 
přidržet jej apod.; posléze jej ukončíte červeným tlačítkem.

Ukončit hovor

Účastníkovi můžete zaslat buď jen 
obyčejnou textovou zprávu, nebo 
také přiložit soubor (připojení 
souboru pomocí volby Sdílet).
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Wikipedie – on-line encyklopedie
Zřejmě již z vlastní zkušenosti víte, že internet je bezednou studnicí informací a že pokud jste na internetu 
něco hledali, většinou jste potřebné informace našli.

V cíleném hledání při objasňování určité problematiky vám mohou pomoci i tzv. on-line encyklopedie. 
Některé jsou v podobě placené služby, jiné volně přístupné. Z těch bezplatných je asi nejznámější encyklo-
pedie Wikipedie. Jedná se o nejrozsáhlejší encyklopedii tohoto charakteru na internetu. 

Na adrese www.wikipedie.cz najdete českou verzi nejrozsáhlejší 
encyklopedie na internetu. Nevíte například, jak pracuje motor? Stačí 
zadat do dialogu na hlavní stránce slovo motor a hned se zobrazí 

stránka s detailním popisem a výkladem 
o motoru. Stejně tak ale můžete zadat 
další pojmy, které vás zajímají co do ob-
jasnění a výkladu – svižník, papyrus, 
tiskárna, žárovka, přehrada, proce-
sor, prostě cokoliv, co vás jen napadne. 
A že zrovna vaše slovo ve wikipedii 
není? I to je možné, ale velmi pravdě-
podobně je brzy někdo doplní, nebo je 
tam můžete doplnit i vy sami. Všechny 
články na wikipedii totiž vytvářejí dobro-
volníci – tzv. wikipedisté z celého světa.

Encyklopedický obsah Wikipedie je zveřejňován pod svobodnými 
licencemi, což znamená, že při dodržení určitých pravidel je možné 
informace získané z Wikipedie volně kopírovat a upravovat.

Jak pracovat s Wikipedií

Systém práce s encyklopedií Wikipedie je velmi jednoduchý. Stačí 
pouze zadat v poli Hledání hledaný termín (slovo) a pokud k němu 
ve Wikipedii existuje článek, zobrazí se na následující stránce.

Výhodou je, že dané téma je velmi často ve Wikipedii zpracováno 
i v cizích jazycích. U zobrazeného článku pak stačí jen klepnout 
v levém sloupci v oddíle V jiných jazycích na příslušný jazyk (např. 
English) a další stránka již bude zobrazovat článek v tomto jazyce.

Zajímavosti o Wikipedii
• Wikipedie vznikla v roce 2001 a  existuje    
  ve více než 250 jazykových verzích.
• Obsahuje přes 10 milionů článků.
• Každou sekundu zpracuje na 1000 
  požadavků, za den zobrazí přes 
  60 milionů článků a doprovodných  
  obrazových materiálů.
• Tomu odpovídá technické zázemí
  - systém Wikipedie běží na 170 serverech  
  sdružených v klastrech, lokalizovaných 
  na čtyřech místech světa.
• Většina serverů má instalovaný OS Linux,
  používaným databázovým systémem je 
  MySQL a webové servery Apache.

Servery, na kterých běží Wikipedie

WIKIPEDIE
Otevřená encyklopedie

Článek v on-line encyklopedii Wikipedie

Wikipedie - on-line encyklopedie                     http://www.wikipedie.cz

Zdroj: Wikipedia
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Tvorba internetových stránek

TAGY <DIV> A <SPAN>
Ještě než se pustíme do samotných CSS stylů, je dobré zmínit tagy <div> a <span>. Jsou zajímavé tím, 
že samy o sobě v podstatě nic neznamenají. Vždy musí být spojeny s nějakým dalším tagem, aby měly 
význam. K čemu je to dobré? 

Pokud jste si všimli, v popisu předchozích příkladů jsme u přímého zápisu stylu měnili barvu nadpisu h1 na 
červenou. To znamená, že zde byl CSS styl přiřazen tagu h1, protože tag h1 je nadpis. Jenže jak to udělat, 
kdybychom chtěli uvnitř nějakého řádku použít styl pouze na jedno slovo? V takovém případě prostě není 
možné použít žádný stávající tag, ke kterému bychom styl přiřadili, protože každý tag by se slovem udělal 
to, co je jeho původní vlastností (například zalomil řádek). 

Právě proto existují zdánlivě nic neznamenající tagy <div> a <span>, které slouží právě k takovým účelům. 
Tagy DIV a SPAN se od sebe nepatrně liší, a to ve způsobu použití. Zatímco tag DIV je určen hlavně pro 
práci s odstavcem, SPAN je určen především k práci s částí textu kdekoliv uvnitř odstavce nebo věty. Rozdíl 
je totiž v tom, že tag DIV za sebe vloží oddělovač enter, tj. má v tomto podobnou vlastnost jako tag <p> 
nebo <br>. S tagem SPAN je ale možné editovat kus jakéhokoliv textu kdekoliv na řádku a samotný tag SPAN 
jej nijak nenaruší.

STYLY PRO ÚPRAVU TEXTU
Nejzákladnější způsob použití CSS stylů je u úpravy a modifi kace písma. Pro práci s písmem existuje 
poměrně široká škála CSS stylů. V následujícím výčtu budou uvedeny pouze základní.

font-family (změna typu písma)

Pomocí stylu font-family je možné změnit typ písma. Ovšem pozor, v tomto případě je nutné brát ohled na 
to, že písmo se bere z počítače, na kterém se stránka v prohlížeči prohlíží. To znamená, že je nutné volit 
takový typ písma, který pravděpodobně bude mít na svém počítači většina uživatelů. Příklad použití je 
následující:

Toto je <span style=“font-family:Arial“>modifi kovaný </span>text

Toto je modifi kovaný text

Přitom za typ fontu (např. Arial) je možné po oddělení čárkou napsat více fontů. Systém postupuje tak, 
že pokud by uživatel náhodou neměl na počítači první font, přistoupí k druhému atd.

font-style (změna stylu písma)

CSS stylem font-style je možné změnit styl písma. Parametr stylu může být buď normal (standardní písmo), 
italic (kurzíva), nebo oblique (skloněné, ale vypadá stejné jako oblique).

Toto je <span style=“font-style:italic“>modifi kovaný </span>text

Toto je modifi kovaný text

Tabulka parametrů font-style:

font-style:parametr

Parametr Význam Ukázka

normal normální písmo text

italic kurzíva text

oblique skloněné písmo (kurzíva) text

font-variant (kapitálky a široké písmo)
Stylem font-variant je možné vytvořit tzv. kapitálky.

Toto je <span style=“font-variant:small-caps“>modifi kovaný </span>text

Toto je MODIFIKOVANÝ text

Na následující straně je uvedena tabulka parametrů stylu font-variant.
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REŽIMY ZOBRAZENÍ SNÍMKŮ
V pravé dolní části aplikace si můžete všimnout tří malých tlačítek, kterými je možné přepnout do jiného 
způsobu zobrazení. V každém z uvedených způsobů zobrazení je některá část pracovní plochy PowerPointu 
zdůrazněna a jiná potlačena.

Každý režim zobrazení je vhodný pro jiný typ operací 
v PowerPointu. Například pro práci se snímkem a při 
tvorbě prezentace je nejvhodnější Normální zobrazení. 
V tomto režimu jsou k dispozici všechny potřebné in-
formace a snímek tvoří dominantu plochy. Naopak pro 
kontrolu kontinuálnosti a návaznosti snímků je vhodný 
režim Řazení snímků, ve kterém je možné pohodlně 
prohlédnout všechny snímky a zjistit tak, zda na sebe 
tematicky navazují.

V následujících odstavcích bude jedna prezentace (resp. jeden konkrétní snímek) zobrazena všemi 
třemi způsoby.

Normální zobrazení

Plocha je rozdělena na tři části, přičemž 
dominantní část zabírá náhled na sní-
mek. Vidět je ale i levá část pro Osnovu 
a Snímky  a v dolní části  Poznámky.

V levé části prostředí PowerPointu je 
k dispozici dvojice záložek (Snímky 
a Osnova), kterými se můžete přepnout 
do jiného způsobu zobrazení. Z hledis-
ka dobré orientace je výhodný režim 
Snímky, protože vidíte miniatury všech 
existujících snímků prezentace. Naopak 
zobrazení v režimu Osnova slouží k zob-
razení textů z jednotlivých snímků pre-
zentace. 

Zobrazení v režimu Řazení snímků

V tomto režimu jsou snímky zobrazeny v miniaturním 
náhledu tak, jak jdou za sebou, a prezentace se snadno 
upravuje jako celek. Například přesun snímku lze provést 
pouhým přetažením snímku levým tlačítkem myši. Na dru-
hou stranu je režim řazení vzhledem ke své velikosti na-
prosto nevhodný pro jakoukoliv úpravu obsahu (grafi ckou 
i textovou). Většinu úprav v tomto režimu 
ani provést nelze. 

Normální zobrazení – zobrazí 
prezentaci včetně výřezu 
s osnovou a výřezu 
s poznámkami.

Řazení snímků – 
tento způsob ve 
zmenšeném náhledu 
zobrazí několik 
snímků tak, jak jdou 
za sebou.

Prezentace – aktivuje, 
resp. spustí prezentaci 
od toho snímku, na 
kterém právě stojíte.

PowerPoint v režimu 
zobrazení snímků

PowerPoint v režimu 
zobrazení osnovy

PowerPoint v režimu 
Normální

PowerPoint v režimu 
Řazení snímků
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2. Na pásu karet Datový list klepněte na tlačítko Zobrazení, zde pak na položku Návrhové zobrazení. Můžete 
být vyzváni k uložení tabulky. V tom případě zadejte jméno tabulky a klepněte na OK.

3. Access zobrazí okno s návrhem tabulky. Pozor, zobrazená tabulka není tabulka pro zadávání dat! 
V tomto okamžiku jste přepnuti v režimu nastavení tabulky!

4. V prvním sloupci zleva se defi nuje název pole (název sloupce budoucí tabulky). Může obsahovat 

Text  Zvolíte-li tento datový typ buňky, může buňka obsahovat jakýkoliv nepříliš dlouhý textový 
řetězec (tj. mimo jiné i čísla, data, speciální znaky = % - * / : apod.). Ovšem pozor, s texto-
vou buňkou nelze v budoucnu příliš efektivně pracovat. Například pokud byste pro sloupec 
s číselnými údaji použili textový typ, následně by nefungovalo třídění a výběr podle kritérií 
apod. Proto pokud víte, že buňka bude obsahovat například čísla, určitě zvolte typ číslo.

Memo Memo je typ buňky pro dlouhý text. Jedná se o typ buňky podobný jako v předchozím přípa-
dě, ale s tím rozdílem, že text v ní může být opravdu velmi dlouhý. Pokud předpokládáte, 
že v buňkách bude velmi dlouhý text (např. text několika stránek knihy, popis určité věci, 
problému apod.), pak je memo určeno právě pro tyto případy.

Číslo Typ buňky, do které je možné vložit jen a pouze číslo. S číselnou buňkou lze následně vel-
mi snadno pracovat, řadit podle sloupce s čísly tabulku, porovnávat, hodnotit, analyzovat, 
tvořit výběrová kritéria apod. 

Datum a čas   Tento typ buňky je určen výhradně pro datum a čas. 

Měna Typ buňky určený výhradně pro fi nanční operace. I tento typ má své opodstatnění.

Automatické číslo   Často používaný typ buňky. Právě tento typ bývá u záznamů používán jako identifi -
kační číslo – ID. Výhodou je, že je uživatel nemusí zadávat sám, ale že s každým novým 
záznamem zvýší svou hodnotu vzhledem k předchozí hodnotě o 1.

Ano/ne Typ buňky, která může mít pouze dva stavy – ano / ne. Používá se u vyjádření stavů (napří-
klad při otázce „Má maturitu?“ – ano/ne), kde jiná možnost nastat nemůže.

Objekt OLE   Tento typ zahrnuje propojení (resp. vložení) téměř jakéhokoliv objektu s databází (například 
obrázku, souboru, tabulky, dokumentu apod.).

Hypertextový odkaz   Tento typ objektu může obsahovat pouze hypertextový odkaz. 

Návrh struktury tabulky

V prvním sloupci 
máte možnost 
pojmenovat budoucí 
sloupce tabulky.

Každý sloupec může 
mít určitý datový 
typ. Datovým typem 
se rozumí vymezení 
typu dat, která je 
možné do sloupce 
zadat. Pokud 
například zvolíte 
Číslo, pak tabulka 
v tomto sloupci bude 
moci obsahovat 
pouze číselné 
hodnoty. 

Každý datový typ je 
možné nastavit ještě 
více do hloubky - 
například nastavit 
masku, podle které 
se budou hodnoty 
do tabulky zadávat. 
Lze rovněž nastavit 
formát vztahující se 
k buňce.
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VEKTOROVÁ GRAFIKA
Vektorová grafi ka pracuje s obrazovou informací tak, že obraz je složen z matematicky defi novatelných 
křivek – vektorů. Programy, které pracují s vektorovou grafi kou, ukládají grafi ckou informaci pomocí mate-
matického zápisu. Ten defi nuje tvar, barvu, tloušťku, výplň a případně další parametry křivky. 

Například křivka je defi novaná dvěma kotevními body, bodem A a bodem B, a pak vektory, které díky mate-
matické defi nici přesně podle potřeby uživatele vypočítají mezi těmito dvěma body přesný tvar čáry. Jestliže 
v jakémkoliv okamžiku křivku zvětšíte, vždy bude nádherně hladká, protože počítač pokaždé vypočítá 
aktuální vzorec pro její vyobrazení. 

Na obrázku vlevo je srovnání zvětšené křivky nakreslené vektorovou grafi kou 
(horní křivka) a pomocí rastrové grafi ky (dolní křivka). Na obrázku jsou modře 
navíc zobrazeny vektory, určující podobu křivky. Na první pohled je patrné, že 
horní křivka je daleko kvalitnější a hladší než křivka dolní.

Velkou výhodou vektorové grafi ky je skutečnost, že vektorový obrázek je možné 
prakticky jakkoliv zvětšit. Bez ohledu na velikost se totiž křivky stále matematic-
ky počítají, takže jejich tvar je stále „dokonalý“, bez ohledu na stupeň zvětšení. 
Následující obrázek je vektorový. Vlevo je ve své 100% 
velikosti, vpravo je 500% zvětšenina jeho jedné části. Jak 
je vidět, i přes velké zvětšení zůstává obrázek v napros-
to dokonalé kvalitě. 

Jak se pracuje s vektorovou grafi kou

Vektorové grafi cké programy obvykle pracují s velkým množstvím „vektorových“ 
objektů, které mohou být téměř libovolně uspořádány a modifi kovány. Celkový 
obraz je složen z mnoha takových objektů. Jednotlivé  objekty mohou být různě 
prolínány, mohou se překrývat v libovolném pořadí a je možné s nimi kdykoliv 
později manipulovat – změnit parametry vektoru, tj. tvar a vlastnosti objektu, 
barvu jakékoliv křivky, výplně, tloušťku apod. 

Výhody a nevýhody vektorové grafi ky

Výhody vektorové grafi ky Nevýhody vektorové grafi ky

• neomezené možnosti zvětšení obrázku
• následná úprava křivek v obrázku
• možnost pracovat s každým objektem odděleně
• relativně malá velikost souborů při ukládání 

• neschopnost uložit fotorealistické scény

Typické použití vektorové grafi ky

Vektorová grafi ka se využívá v DTP oblasti při tvorbě tiskovin, z vektorů jsou vytvořena písma, používá 
se při počítačové konstrukci a modelování, pro tvorbu nejrůznějších diagramů, schémat či počítačových 
animací. Její využití je velmi široké.

Vektorová a rastrová 
křivka

A

B

rastrová křivka
(resp. obrázek)

A

B

vektorová křivka
šipky - defi nice vektorů

Ukázky vektorové grafi ky
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grafi ckých editorů je 
možné vytvořit i velmi 
složité kresby. Záleží 
na tvůrčím záměru 
a trpělivosti kreslíře 
– grafi ka.
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Počítačová grafi ka

KOMBINACE RASTROVÉ A VEKTOROVÉ GRAFIKY
Každý typ grafi ky (jak vektorová, tak rastrová) má sám o sobě omezené využití. Pokud byste například chtěli 
navrhnout dobře vypadající plakát na školní ples, budete potřebovat jednak obrázky a jednak text, kterým 
bude plakát dopracován. To ovšem znamená zkombinovat rastrovou grafi ku s vektorovou. A právě proto 
existují programy, které dokáží kombinovat oba typy grafi ckého zpracování informace, a uživatel tak může 
těžit z výhod obou typů grafi k.

3D GRAFIKA A JEJÍ APLIKACE
3D grafi ka je odvozenou oblastí vektorové grafi ky. Umožňuje pracovat v 3D prostoru, přičemž základní 
princip vychází z vektorové grafi ky. Zjednodušeně lze konstatovat, že 3D grafi ka je prakticky vektorovou 
grafi kou, ale pouze s přidaným prostorem, resp. prostorovou osou z.

Formáty vektorové a rastrové grafi ky

Vektorová grafi ka

Nejčastější formáty:

*.ai
*.eps

Rastrová grafi ka

Nejčastější formáty:

*.jpg
*.tif
*.bmp

*.tga
*.gif
*.pcx

Ukázky vektorových obrázků jsou 
složeny z křivek různých tlouštěk 
a tvarů. Modré šipky naznačují 
směr vektoru křivky.

Typický příklad rastrového 
obrázku - fotografi e

Jednotlivé obrazové body 
při mnohonásobném 
zvětšení

*.cdr

3D grafi ka
Použití:

3D modeling, tvorba virtuálních světů a scén

vizuální efekty a triky ve fi lmových scénách

reklama a propagace, umění

V modelovacím programu se ze základních tvarů 
(kvádr, koule, válec apod.) vytvářejí libovolné 
trojrozměrné objekty a scény. Vytvořený objekt 
je potažen materiálem či texturou a může být 
nasvícen světly a dále snímán kamerami. Vhodným 
nasvícením mohou objekty v prostoru vrhat stín, 
a působit tak skutečně velmi realisticky.
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Barvy
Barva je jedním ze základních atributů pro defi nici obrazu. U každého bodu, každé křivky či výplně se defi -
nuje barva, a to bez ohledu na to, zda se jedná o grafi ku rastrovou, nebo vektorovou. Ale jak vlastně počítač 
pracuje s barvami? Jak počítač „zařídí“, že červená je opravdu červená a že světle modrá je opravdu ta 
světle modrá, kterou potřebujeme k nakreslení oblohy? 

Možná to zní až neuvěřitelně, ale všechny barvy, se kterými počítač pracuje, vycházejí pouze z několika 
základních barev. Díky kombinaci a prolínání těchto barev dochází k vytváření dalších barev, ze kterých je 
pak složena celá plnohodnotná barevná paleta. 

ZÁKLADNÍ BARVY A BAREVNÉ MODELY
Již jsme zmínili, že základní barvy jsou neměnné a jejich kombinací lze vy-
tvořit jakékoliv další barevné odstíny. Jaké jsou tedy přesně základní barvy? 
Namísto odpovědi v tuto chvíli přichází další komplikace. Základní barvy 
mohou být různé podle toho, jaký takzvaný barevný model je použit. A co to 
tedy je barevný model?

Barevný model defi nuje základní barvy a popisuje způsob jejich míchání 
tak, aby se dosáhlo všech možných odstínů barev, které by se co nejvíce 
blížily realitě. V současné praxi se používají následující barevné modely: 
RGB, CMYK, HSV, HLS a YUV. Nás budou v tuto chvíli zajímat nejčastěji 
se vyskytující barevné modely RGB a CMYK.

BAREVNÝ MODEL RGB
Barevný model RGB má tři základní barvy: R – Red (červená), 
G – Green (zelená), B – Blue (modrá). Vychází z principu, že svět-
lo složené z těchto tří barev je vyzařováno ven do okolí. Například 
kombinací zelené a červené vznikne žlutá. Kombinací modré 
a zelené vznikne azurová apod. Černé barvy lze dosáhnout tak, 
že není vyzařována žádná barva. Bílé barvy se dosáhne vyzářením 
všech barev současně.

Barevný model RGB používají zařízení, která světlo vyzařují, tj. například 
počítačové monitory, dataprojektory apod. Tato zařízení pak podle popsa-
ného principu skládají všechny barvy a všechny jejich odstíny právě ze tří  
uvedených barev – červené, zelené a modré.

Barevný model RGB se využívá například u monitorů. 
Na obrázku vpravo je zvětšený detail části LCD mo-
nitoru. Jsou zde dobře vidět krystaly RGB, pravidelně 
naskládané za sebou. Jejich rozsvěcováním dochází 
ke kombinaci barev a vznikají další barevné odstíny. 

Při pohledu na monitor z běžné vzdálenosti vnímá lid-
ské oko celek jako jeden kompaktní obraz.

Mícháním několika základních 
barev lze dosáhnout všech 
odstínů a barevných 
přechodů.

R G

BB

GR

Pouze červená - R

+ + =

Pouze zelená - G Pouze modrá - B Všechny barvy - RGB

*)

*)*)

*)

Pro lepší představu je barevný model RGB znázorněn v barvě na vnitřní straně obálky učebnice. *)
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Aktualizace virové databáze

Co je platný špičkový antivirový program (instalovaný v operačním systému počítače), pokud nemá pravidelně 
aktualizovanou virovou databázi. Věřte, že nové viry a jejich klony vznikají denně a tvůrci virů jsou vždy krůček 

před tvůrci antivirů. Nicméně ti nelení a při 
výskytu nových virů neprodleně aktualizují 
virové databáze svých antivirových progra-
mů. 

Obraz aktuální virové databáze je k dispo-
zici ke stažení na WWW stránkách tvůrce 
antiviru. Moderní antivirové systémy vět-
šinou disponují propracovaným uživatel-
ským rozhraním aktualizace této databáze.
V řadě případů lze nastavit její automatické 
stažení (to pak probíhá v okamžiku vydání její 
nejaktuálnější verze bez zásahu uživatele; 
antivir sám při aktivním připojení k internetu 
detekuje její změnu a aktualizuje se).

Jednotlivé možnosti mohou být u každého 
programu pojmenovány různě a mohou 
mít nepatrně odlišný význam. V zásadě 
se ale jedná o totéž.

Rezidentní antivirové skenery

Pokud se připojujete k internetu mode-
mem nebo jste připojeni pevnou linkou či 
pokud datově často komunikujete s okolím 
(výměna dat na CD apod.), měli byste 

mít nainstalovanou i tzv. rezidentní antivirovou ochranu. Většina moderních antivirových programů touto 
schopností disponuje. Jedná se o část antivirového programu, která běží v počítači neustále od jeho zapnutí 
po jeho vypnutí. Tento program monitoruje všechny prováděné operace se soubory a s e-maily. Pokud 
narazí při otvírání na vir, informuje o tom uživatele dřív, než se soubor spustí. 
Rezidentní činnost antiviru je většinou signalizována příslušnou ikonou antiviru 
v pravé části hlavního panelu.

Rychlost kontroly je tak vysoká, že uživatel nezpozoruje zpomalení v důsledku chodu antivirového progra-
mu. Vzhledem k neustále hrozícímu virovému nebezpečí (zejména pak při práci s internetem, e-mailem) 
určitě není příliš rozumné tuto rezidentní ochranu antiviru pozastavovat (vypínat).

Virový trezor programu AVG 8.5

Další antivirové programy:
McAfee Viruscan - http://cz.mcafee.com           BitDefender - http://www.bitdefender.cz
F-Prot Antivirus - http://www.f-prot.com              Dr.Web - http://www.drweb.com 

   

Seznam infi kovaných / podezřelých souborů 
uložených ve virovém trezoru

Nástroje pro práci s infi kovanými soubory ve virovém trezoru

Virový trezor spustíte 
v AVG 8.5 klepnutím na 
příkaz Historie -Virový 
trezor

Průběh aktualizace

Průběh aktualizace virové databáze programu AVG7. 

Velikost přenesených dat, rychlost a čas aktualizace
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Moderní technologie 

Technologie tisku
Jedním ze základních požadavků na textový editor, tabulkový procesor či jiný program podobného charak-
teru je možnost vytisknout výsledný dokument na papír. V současné době je na trhu k dispozici obrovské 
množství typů tiskáren, přičemž pro běžné uživatele se mezi nejrozšířenější řadí tiskárny jehličkové, in-
koustové a laserové.

DPI
Kvalita a požadavky na tiskárnu se kromě ostatních aspektů určují podle rychlosti tisku, hlučnosti, kvality 
vytištěného dokumentu a také podle tzv. rozlišení, jehož jednotkou je DPI (Dots per Inch). Jedná se 
o počet bodů vytištěných tiskárnou v úseku dlouhém jeden palec (asi 2,54 cm).

Pro zdárné dokončení tisku je třeba poslat tiskárně data v takové formě, aby byla schopna je rozpoznat. 

Každý výrobce má obvykle vlastní „jazyk tiskárny“ (PCL, HPL), avšak jediným všeobecně uznávaným 
a rozšířeným standardem se stal PostScript.

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY
Donedávna se jehličkové tiskárny řadily mezi nejrozšířenější typy tiskáren na našem trhu. Jejich výhoda 
spočívá především v nízké ceně, ale vzhledem k nepříliš vysoké kvalitě výsledného tištěného dokumentu 
se používají pouze pro nejrůznější výpisy, sestavy nebo jiné, na kvalitu nenáročné tisky. Jehličková tiskárna 
je schopna též tisknout na několikavrstevný papír a tak pořídit několik kopií téhož tisku najednou. Ohromnou 
nevýhodou je jejich neobyčejná pomalost a hluk.

Princip jehličkové tiskárny

Jehličkové tiskárny používají pro 
tisk elektromagnetickou hlavu. 
Jehličky jsou pomocí elektro-
magnetů vystřelovány vpřed a z bar-
vicí pásky přenášejí na papír jednot-
livé body. Výsledný obraz je složen 
z množství těsně sousedících bodů.

Průměr jehličky se pohybuje mezi 
0,2 až 0,3 mm. Při jejich výrobě je 
dbáno na kvalitu materiálu a tech-
nologii, jelikož musí snášet velké 
zrychlení, jsou namáhány na tlak, 
ohyb a vzpěr.

Rozlišení tisku (DPI)

Princip jehličkové tiskárny

Válec

Papír

Barvicí 
páska

Jehlička
Pružina

Elektromagnet

Tisková hlava

Wikipedie.cz - defi nice DPI a rozlišení            http://cs.wikipedia.org/wiki/DPI
                 

Standardní vytištěný 
obrázek (fotografi e)

Zvětšenina - patrné 
tiskové body

Mnohonásobně 
zvětšeno - jasně je 
vidět tiskové body.
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