OS + Windows
Stručná historie operačních systémů (OS)
DOS a jeho nadstavby
V roce 1981 ( počítačový pravěk ) vytvořila firma Microsoft první OS, oživující
první hromadně vyráběný osobní počítač ( typ PC XT [ pí sí iks tý] od firmy IBM
[ aj bí em] ). Dala mu název DOS ( = Diskový Operační Systém ).
Tento OS byl textový, tj. příkazy se zadávaly ( anglickými ) slovy, uměl spustit
jen jeden program najednou a jeho ovládání bylo složité ( i u všech dalších verzí
DOSu až do roku 1991 ). Každý program měl jiné ovládání ! Proto vznikaly
nadstavby OS ( např. Norton Commander, M602 ), které se snažily jeho ovládání
zlepšit, a pak i grafické nadstavby ( ovládání pomocí obrázků a ikon ) a
programy. Jeho ( dříve rozhodující ) výhodou je nenáročnost na výkon počítače.
Ovládání pomocí obrázků ( grafiky ) je mnohem pohodlnější než pomocí (
anglických ) příkazů. Proto vznikla grafická nadstavba systému DOS, která se
rozšířila ve verzi 3.1 – Windows 3.1. ( Windows 3.11 přidaly jen práci v síti. )
Windows 3.1 ( 3.11. ) [ windows = okna]
Windows 3.1 zlepšily výrazně ovládání počítače,ale měly mnoho chyb, nebyly
stabilní. Dnes je tato první slušná grafická nadstavba DOSu zcela zastaralá. Od
konce roku 1995 oživuje osobní počítače OS s názvem OKNA 95, neboli
Windows 95 ( vše platí i pro windows 98 )
Tento systém má výborné grafické uživatelské rozhraní, proto ovládání počítačů
je mnohem příjemnější. Umožňuje běh několika programů současně ( každý běží
ve svém okně ), ovládání pomocí myši, je poměrně stabilní, prostě je to dobře
použitelný systém.
Windows 98
OS Windows 95 byl od svého uvedení roku 1995 stále drobně vylepšován.
Zlepšovala se stabilita systému, přibývaly nové funkce a služby, rozšiřovala se
nabídka zařízení, s kterými uměl tento OS spolupracovat. I vzhledem systému se
mírně vylepšoval. Všechny tyto změny vytvořili nakonec nový systém, který
firma Microsoft nazvala Windows 98.
Windows 2000
Nástupcem systému Windows 98 je systém, který má název Windows 2000. I
ten se vnějším vzhledem a ovládáním výrazně podobá systému Windows 98.
Naučíme-li se tedy ovládat Windows 98, nebudeme mít s práci na počítači, který
bude oživovat systém Windows 2000, žádné problémy.
Vnitřní uspořádání ( jádro ) tohoto systému je úplně jiné než u Windows 98 a
všech jeho předchůdců, stále odvozovaných z „pravěkého― systému DOS. Je
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založeno na systému Windows NT 4.0. Je to tedy výrazně stabilnější a
bezpečnější systém než Windows 98. Jeho výkonnost na počítači ( procesor
rychlejší než 400 MHz, operační paměť 128 MB, disk 10 GB ).
Windows NT [ en tý]
Souběžně se systémy Windows 95 ( 98 ) dodávala operační systém Windows NT,
verzi 4.0. Jeho vnější vzhled byl stejný jako u OS Windows 95 ( 98 ), vnitřní
uspořádání systému bylo však zcela jiné, podobné systému typu UNIX.
Windows XP
Windows XP je počítačový operační systém vyvinutý společností Microsoft.
Systém je následník operačního systému Windows 2000. Zakládá se na 32bitové
architektuře, ve verzi ,,64-bit Edition" na 64bitové architektuře, kterou ale musí
podporovat procesor (např. AMD Athlon 64, Intel Itanium atd.).
OS Windows XP má několik variant:
*
*
*
*
*
*

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

XP
XP
XP
XP
XP
XP

Professional Edition
Home Edition
64-bit Edition
Media Center 2005
Tablet Edition
Corporate

Windows XP mají zásadně vylepšený vzhled (od verze Windows 95 až k
Windows 2000 to byly spíše malé úpravy) a kompletně přepracovanou nabídku
Start. Byla také předělána řada dalších maličkostí (jiné ovládací panely,
přihlašovací obrazovka). Také doba spuštění systému se, oproti minulým verzím
Windows, zkrátila.
Windows XP se prezentují se jako čistě multimediální a zábavní systém. Za vše
mluví podpora DirectX.
V létě 2004 byl vydán soubor významných bezpečnostních oprav, označovaný
jako Service Pack 2 (zkráceně SP2). Vydání Service Pack 3 (SP3) Microsoft
plánuje až po vydání nového operačního systému Windows Vista, který má vyjít
ve finální verzi v prvním kvartálu 2007.
25. dubna 2005 byl vydán Microsoft Windows XP v 64 bitové verzi.
Windows Wista
Windows Vista je nejnovější verze operačního systému Windows od společnosti
Microsoft. Oficiální název Windows Vista byl představen 22. července 2005.
(Slovo vista znamená výhled, rozhled.) V současné době je ve fázi Release
candidate, oficiální vydání finální verze je plánováno na leden roku 2007.
Původní plán počítal s vydáním Visty někdy na počátku roku 2006 jako mezikrok
mezi Windows XP a Windows "Vienna", postupně však byla velká část
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významných inovací plánovaných do Windows Vienny přenesena do Windows
Vista.
V srpnu 2004 Microsoft oznámil, že plán vývoje nové verze (tehdy ještě známé
jen jako Longhorn) se zásadním způsobem mění; v podstatě celý vývoj začal
odznovu, s tím, že základem pro vývoj se stal Windows Server 2003. V rámci
tohoto rozhodnutí Microsoft oznámil, že nový souborový systém WinFS nebude
součástí první verze, aby se vydání Visty stihlo „v rozumném čase―.
Dne 27. července 2005 byla uvedena první betaverze, Windows Vista Beta 1
(build 5112), která je k dispozici předplatitelům MSDN, vybrané části Microsoftích
betatesterů a na některých konferencích pořádaných Microsoftem, jako např.
Professional Developers Conference (PDC) a WinHEC. V květnu 2006 byla
uvolněna Beta 2. V září 2006 společnost Microsoft uvolnila verzi Release
Candidate 1 (RC1), od 14.9.2006 volně ke stažení na webových stránkách
http://www.microsoft.com/cze/windowsvista/. Finální produkt (RTM) je v
anglické verzi plánován na 26/10. Lokalizace české verze bude dokončena 19/12.
Prodej bude v ČR zahájen v listopadu 2006 (pro firemní zákazníky
prostřednictvím multilicenčních smluv) a v únoru 2007 pro všechny ostatní.
Windows Vista budou vnitřně označovány jako Windows verze 6.0 (přičemž
Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 jsou označeny jako 5.0, 5.1,
resp. 5.2).
Základní technologie
Microsoft jako tzv. „pilíře Visty― označuje:
* Základní technologie: v základní struktuře operačního systému budou
provedeny zásadní úpravy, kam patří mj. využití .NET frameworku, nový zvukový
subsystém, výraznější podpora pro digital rights management (DRM, ochrana
proti neoprávněnému kopírování), lepší podporu pro instalaci programů
(technologie ClickOnce a nová verze programu Windows Installer), ale i
kontroverzní projekt Trustworthy Computing, dříve známý pod názvem Palladium
(viz trusted computing).
* Windows Presentation Foundation (WPF), dříve známé pod krycím názvem
Avalon: nový systém grafického uživatelského rozhraní a API založených na
technologiích XML, .NET a vektorové grafice, který bude využívat schopností
moderních grafických adaptérů a technologie DirectX.
* Windows Communication Foundation (WCF), dříve známé pod krycím
názvem Indigo: systém přenosu zpráv mezi programy pro podporu lokální i
vzdálené spolupráce, podobně jako u web services.
* WinFX (nikoli WinFS) – nové API, nahrazující Win32 API, poskytující přístup
ke všem těmto novým vlastnostem.
Stojí za zmínku, že technologie WPF, WCF i WinFX nejsou určeny výhradně pro
Windows Vista, ale plánuje se jejich portace i do Windows XP a Windows Server
2003.
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Windows Seven (7)
Poprvé se o Windows 7 začalo mluvit ještě pod kódovým jménem Blackcomb
jako o nástupci Windows XP (kódové jméno Whistler), který měl vyjít v roce
2005. V roce 2003 však byla oznámena meziverze s kódovým označením
Longhorn (tj. Windows Vista, které nakonec vyšly v roce 2007, protože vývoj byl
v roce 2003 pozdržen po několika větších problémech s šířením virů pro Windows
XP a Server 2003). V roce 2006 bylo kódové jméno Blackcomb změněno na
Vienna. V roce 2007 došlo ke konečné změně na název Windows 7.
Plná verze Windows 7 vyšla 22. října 2009. Původně měla česká verze vyjít
později, avšak nakonec byly všechny jazykové verze vydány společně. Dne
13. července 2010 byla zveřejněna betaverze SP1 (anglicky Service pack).
Windows 7 je standardně dostupné v těchto třech verzích:
Home Premium - verze pro domácnosti
Professional - verze pro firmy
Ultimate - nejvyšší edice obsahující veškeré dostupné funkce
Další edice jsou:
Starter - verze pro použití pro netbooky a slabší PC sestavy, není volně
dostupná
Home Basic - základní verze pro domácnosti, dostupná pouze v
rozvojových trzích[9]
Enterprise - verze pro firmy používající multilicence

Windows 7 obsahuje řadu změn a vylepšení oproti předchozím verzím systému
Windows, jako je použitelnější vyhledávání, rychlejší nastartování systému, lepší
podpora vícejádrových procesorů, podpora pro virtuální pevné disky, vylepšené a
zmenšené jádro nebo vylepšené rozpoznávání řeči a rukopisu. Rozpoznávání
rukopisu na rozdíl od rozpoznávání řeči podporuje i češtinu.
Podle zprávy zaslané TG Daily, přidává sestavení Milestone 1 Windows Seven
podporu pro systémy, které využívají více heterogenních grafických karet od
různých dodavatelů a nové verze Windows Media Center. Mezi nové funkce
Milestone 1 také patří tzv. gadgety integrované přímo do Průzkumníka Windows,
gadget pro Windows Media Center, schopnost vizuálního PINu, možnost
spouštění položek jak z nabídky Start, tak z hlavního panelu a lepší mediální
funkce. Je integrován XPS Essentials Pack, dále Windows PowerShell Integrated
Scripting Environment (ISE) a přestavěná kalkulačka s víceřádkovými možnostmi
vkládání dat, včetně programových a statistických režimů spolu s převodníkem
jednotek.
Do Ovládacích panelů bylo přidáno mnoho nových položek: Akcelerátory,
ClearType Text Tuner, Displej kalibrace barev, Průvodce miniaplikacemi,
Infračervený port, Uzdravení, Odstraňování závad, Pracovní Centra, Zaměřovací
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a další senzory, Manažer doporučení, Biometrická zařízení, Systémové ikony,
Windows Solution Center, Zobrazení (Displeje). Centrum zabezpečení systému
Windows bylo přejmenováno na Windows Solution Center (Windows Health
Center ("Windows Zdravotní středisko") v předchozích verzích systému Windows
7), které nyní zahrnuje i zabezpečení a údržbu počítače.

Další operační systémy – OS/2, UNIX, Systém 8
OS/2 Warp
Firma IBM, poté co zadala systém pro svůj počítač firmě Microsoft, s nelibostí
viděla dominantní postavení této firmy na poli operačních systémů a vyvinula
systém vlastní, nazvaný OS/s. Je velmi kvalitní, dá se o jeho funkci a příjemnosti
ovládání říci totéž jako o Windows 95 plus ještě něco navíc, ale proti velmi
rozšířeným systémům Windows se neprosadil.
UNIX,
Výkonný systém výkonných pracovních stanic, existuje i pro méně výkonné
počítače PC v téměř zdarma distribuované variantě LINUX. Jeho rozšíření zatím
není velké, i když se často používá na serverech Internetu. Je to však nadějný
systém, mohl by se dokonce stát určitou konkurencí Windows 2000.
Systém 8,
Je název operačního systému, který oživuje počítače od firmy Apple. Je to
výborný systém s propracovaným grafickým ovládáním.

Operační systémy kapesních počítačů, PDA, komunikátorů a
Smardphonů
Zde je nutno dodat, že operační systém pro PDA je silně spjat s hardwarovou
stránkou zařízení. Je většinou nahrán na zvláštní interní a standardně
nepřepisovatelné paměti. Různými způsoby lze dosáhnout přepsání této paměti
(tzv. flashnutí)a uživatel může původní systém přemazat.
Android – verze 1.0 v telefonu současná 2.1
BlackBerry – u komunikátorů RIM. Umožňuje neustálou synchronizaci dat
EPOC – používal se hlavně v PDA Psion
Linux – Linux pro kapesní počítače a mobily (Maemo, Opie, Ubuntu
mobile,Bada ...)
iOS – operační systém mobilních zařízení Apple
PalmOS – zařízení Pilot, Palm, Sony Clié, Handspring …
Symbian OS – hlavně mobilní telefony značky Nokia
o Series 60
o Series 80
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o UIQ Series v1, v2, v3 (pro dotykové LCD, především SonyEricsson)
webOS – operační systém nových zařízení Palm
Windows Mobile (dříve nazýván Windows CE) – tzv. PocketPC – Acer, iPaq,
MDA, Asus, FujitsuSiemens, Motorola Smartphones …
o Běžná zařízení
o PhoneEdition
o Po flashnutí lze nahrát různé distribuce Linuxu, například Familiar
linux

Přehled operační systémů
BSD :
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD
GNU/Linux (distribuce) :
Debian, Fedora, Mandriva, Red Hat,
SUSE, Unbuntu a jeho modifikace, … další...
Mac OS :
Systém 6, Systém 7, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X Leopard a Tiger
Microsoft Windows :
1.0, 2.0, 3.x, 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, Vienna, CE, Mobile
mobilní telefony a PDA :
Android, PalmOS, Symbian
Další :
OS/2, QNX,
NeXTSTEP

Solaris,

UNIX,

AmigaOS,

BeOS,

MS-DOS,

OpenVMS,

Viry a antiviry
Viry počítačové
U počítačů je virus vždy útvar umělý, záměrně vytvořený člověkem V zhoubnosti
působení si ovšem nic nezadá se svým jmenovcem přírodním a svým působením
a způsobem „života― se mu velmi podobá. Označení virus zavedl do počítačové
terminologie poprvé ve své odborné přednášce výzkumný pracovník Fred Cohen
v roce 1983. Cohenova definice počítačového viru zní: „Počítačový virus je
počítačový program, který muže infikovat jiný počítačový program takovým
způsobem, že do něj zkopíruje své tělo, čímž se infikovaný program stává
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prostředkem pro další aktivaci viru. První počítačový virus, který se dostal do
oběhu, byl virus Brain (mozek) v roce 1987, který napadal boot sektory
počítačových disket (tehdy 51/4― 360KB) a způsoboval to, že počítač nebyl
schopen diskety rozpoznat. V tom samém roce se objevil také virus Stoned, u
nás také nazývaný Kameňák. který modifikuje zápis v Master Boot Record (MBR)
a znemožňuje natahování systému z pevného disku.
Antivirové desatero|
1) Provádějte pravidelný update svého antivirového programu! Sebelepší
antivir se zastaralou virovou databází je k ničemu Takřka každý den se objevuji
nové škodlivé kódy, ze kterých navíc mohou vznikat různé mutace. Pouze
aktuální datové soubory poskytované výrobcem konkrétního antivirového
programu obsahují údaje umožňující spolehlivou detekci a odstranění i
nejnovějších virů. Někteří výrobci dnes dokonce poskytují tyto aktualizace denně.
2) Nikdy neotvírejte e-mailovou přílohu, kterou jste nepožadoval(a)!
Prudký nárůst škodlivých kódu šířících se pomocí elektronické pošty je v poslední
době více než zřejmý Brát tento způsob šíření viru v úvahu nás přinutil například
případ lavinovitého šíření viru „I love you―, který v květnu 2000 způsobil nemalé
ekonomické škody (odhadují se asi na 8,7 miliardy USD). Programování těchto
viru je poměrné jednoduché a jejich efekt rozsáhlý Typický virus obsažený v
příloze elektronické pošty, pokud na něj uživatel klikne a tím jej otevře, nemusí
zůstat pouze u svého šíření na adresy, které najde v poštovním programu. Muže
obsahovat i další škodlivé rutiny, které například zlikvidují data na zasaženém
počítači
3) Mějte kontrolu nad svým počítačem a nad tím, kdo jej používá! Riziko
virové nákazy a ztráty dat vzrůstá úměrně s počtem lidí, kteří mají ke
konkrétnímu počítači přístup. Stačí jediný nezodpovědný člověk, který přinese z
domova zavirovanou disketu nebo otevře e-mailovou přílohu s virem. a práce
všech ostatních přichází vniveč. V současné době se stává důležitým prvkem
ochrany počítače jeho zabezpečení pomocí vhodného bezpečnostního programu,
který zajistí přístup pouze definovaným uživatelům. Nejde pouze o zamezení
virové nákazy, ale i o ochranu informací uchovaných v počítači. Je třeba si
uvědomit, že informace mají také svoji cenu. S připojením počítače na internet
vyvstává potřeba chránit se i proti nežádoucím průnikům ze sítě.
4) Instalujte včas všechny „záplaty“ na používaný software! Existují viry,
které používají tzv. bezpečnostní díry v operačních systémech a aplikacích.
Pokud je taková chyba v programu zjištěna, jeho výrobce zpravidla připraví tzv.
záplatu (patch), kterou lze na daný program aplikovat (nainstalovat), a tím
chybu odstranit Tyto soubory jsou zpravidla k dispozici ke stažení na stránkách
jednotlivých výrobců software. Je v zájmu uživatele sledovat aktuální situaci a
nové záplaty co nejdříve aplikovat. Toto pravidlo platí zejména pro operační
systémy.
5) Vždy prověřujte diskety a CD média předtím, než je použijete ! ( ve
škole přísně zakázáno tyto média používat ! ) Přesto, že podle dostupných
údajů asi 85 % zaznamenaných virových útoku přichází prostřednictvím e-mailu.
nemůžeme podceňovat ani
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„tradiční‘ způsoby šíření škodlivých kódů. Proto je bezpečnější investovat několik
minut času
a médium otestovat, než se potom několik hodin trápit nad zavirovaným
počítačem, případně platit specialistu.
6) S každým novým souborem (i z důvěryhodného zdroje) nakládejte s
největší opatrností! Uvedené pravidlo platí nejen pro pirátský software. Existují
dokonce i případy, kdy instalační CD od známého výrobce tiskáren obsahovalo
virus. Mnohonásobně větší je riziko v případě souboru stahovaných z Internetu.
Nezáleží na tom, komu stránky patří, i na stránkách renomované firmy mohou
být soubory infikované viry. Připomeňme si případ, kdy na stránkách světově
nejznámějšího výrobce nejmenovaného operačního systému byl několik týdnu k
dispozici dokument nakažený makrovirem. Inu virus si nevybírá, komuže patří
soubor, který napadá.
7) Využívejte více než jen jeden způsob antivirové ochrany! Z hlediska
celkové bezpečnosti není dostačující použití pouze jednoduchého antivirového
programu, který umí na požádání prověřit daný soubor či adresář. Je žádoucí.
aby antivirový program uměl kombinovat několik druhu ochrany Mezi ně patří
antivirový monitor, který umí na pozadí (on-line) kontrolovat otevírané soubory;
integrity checker (kontrolní součet), který umí zaznamenat modifikace souboru a
adresářů, jež mohou indikovat napadení virem, heuristická analýza, jež
vyhledává viry ne pomocí typické sekvence kódu, ale pomocí jejich chování a
projevů. Kombinace těchto několika technologií může efektivně ochránit počítač
před většinou škodlivých kódů.
8) Vytvořte si zaručeně „čistou“ bootovací disketu a pečlivě ji uložte na
bezpečné místo! Může nastat případ, že na počítači, který byl napaden virem,
nelze spustit operační systém. Nemusí to však nutně znamenat, že by virus data
na pevném disku počítače smazal. V takovém případě je vhodné mít k dispozici
předem vytvořenu tzv. bootovací disketu (samozřejmě nezavirovanou), která
současně obsahuje antivirový program. Pomocí této diskety lze napadený počítač
spustit a infikované soubory vyléčit či přinejhorším smazat.
9) Pravidelně zálohujte! Ačkoliv toto pravidlo přímo nesouvisí s antivirovou
ochranou, jeho dodržování umožňuje minimalizovat případné škody způsobené
agresivním virem, nespolehlivým hardwarem apod. V porovnání s cenou
ztracených dat je čas strávený zálohováním zcela zanedbatelný. Vytvořené
zálohy je vhodné uložit na bezpečném místě (pro případ požáru či jiné živelné
katastrofy).
10) Nepodléhejte panice!
Jak autor tohoto desatera dále praví, není cílem formulování těchto deseti
pravidel strašení uživatelů počítačů, protože počítačové viry jsou v podstatě
obyčejné programy .S tím rozdílem, že svoji činnost konají nezávisle na vůli
uživatele. Pokud už se stane a váš počítač je zavirovaný, dělejte vše s rozvahou
a vlastním konáním nenapáchejte větší škody, než by napáchal přítomný vir.
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Počítačová havěť.
Mezi nejstarší hrozby, ovšem stále aktuální, patří počítačové viry. Mnoho lidí si
pod toto označení i ve spojení s počítači dosadí nejrůznější strach nahánějící
kreatury, nicméně počítačový virus není ničím jiným, než programem či částí
programového kódu, který je schopen se sám šířit (kopírovat) bez uživatelova
vědomí. Ne každý virus také musí být nutně škodlivý a destruktivní – existují viry
řádu „žertovných―, které se na sebe pouze snaží upoutat pozornost. Na druhou
stranu nejeden zákeřný virus dokáže navždy skoncovat s drahocennými daty na
disku. Dříve byly nejčastějším zdrojem diskety – kamarád či kolega z práce vám
na nich předal super novou hru a jako překvapení nevědomky přibalil i virus.
Dnes se médium změnilo, disketu totiž vystřídal Internet. Přílohy e-mailových
zpráv z nedůvěryhodných zdrojů patří mezi nejznámější původce virové nákazy,
stejně nebezpečné je ale také stahování a otevírání neznámých prográmků za
příslib trochy lechtivé erotiky, hudby, filmů nebo pirátského softwaru.
Všechnu počítačovou havěť se nazýváme malware, který se potom dělí na
jednotlivé kategorie - viry, červi, dialery, trojské koně, adware, spyware atd.
Příklad:
malware - červ Warezov

Počítačový virus je spustitelný
(velmi) malý program-virus
(soubor, vykonavatelný kód),
který se bez vědomí uživatele
množí a napadá další počítače.
Nakažené počítače vykazují
rozličné
příznaky
(jsou
nakažené - napadené virem).
Zde vidíte tu podobnost se
skutečnými viry z biologického
světa. Pro tuto podobnost se
začaly
označovat
tyto
prográmky jako viry.
Rozdělení virů (malware)
Jak už bylo řečeno, veškerý škodlivý kód (viry, trojské koně, červi, dialery atd.)
se nazývá MALWARE.
Ten se dále dělí na:


VIRY - souborové (polymorfní, parazitické atd.) - aktivují se spuštěním
napadeného
souboru
a
napadáním
dalších
souborů
- boot viry - šíří se ze zapomenutých disket v mechanikách, přežijí i příkaz
"format c:"
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TROJAN - obecný pojem. V minulosti se takto označovaly škodlivé
programy, které se vydávaly za jiný - neškodný software.
BACKDOOR - škodlivý kód, který umožňuje převzít vzdáleně (např. přes
Internet) kontrolu nad takto infikovaným PC.
DOWNLOADER - škodlivý kód, který z Internetu stahuje další havěť.
dropper - škodlivý kód, který ve svých "útrobách" přenáší další škodlivou
havěť a tuto po spuštění vypouští do PC.
WORM, ČERV - každý tímto pojmem označuje něco jiné. V dnešní době se
obvykle pojmem "červ" označuje havěť, která se šíří ve formě síťových
paketů (jako slavný červ Lovsan/Blaster).
ADWARE – aplikace. Obvykle jde o produkt, který znepříjemňuje práci s
PC reklamou.
Typickým příznakem jsou "vyskakující" pop-up reklamní
okna během surfování, společně s vnucováním stránek (např. výchozí
stránka Internet Exploreru), o které nemá uživatel zájem. Část Adware je
doprovázena tzv. "EULA" - End User License Agreement – licenčním
ujednáním. Uživatel tak v řadě případů musí souhlasit s instalací. Adware
může být součástí některých produktů (např. BSPlayer). Ačkoliv nás
reklama doprovází během celé činnosti s daným programem, odměnou je
větší množství funkcí, které nejsou v klasické free verzi (bez reklamy)
dostupné.
SPYWARE - špionážní software. Spyware je program, který využívá
Internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele. Na rozdíl
od backdooru jsou odcizovány pouze "statistická" data jako přehled
navštívených stránek či nainstalovaných programů. Může odcizovat data z
PC uživatele (přehled instalovaných programů, navštěvované stránky, reg.
čísla programů ap.). Tato činnost bývá odůvodňována snahou zjistit
potřeby nebo zájmy uživatele a tyto informace využít pro cílenou reklamu.
Nikdo však nedokáže zaručit, že informace nebo tato technologie nemůže
být zneužita. Proto je spousta uživatelů rozhořčena samotnou existencí a
legálností spyware. Důležitým poznatkem je, že spyware se šíří společně s
řadou sharewarových programů a jejich autoři o této skutečnosti vědí.
Většinou se na něj váže další havěť.
DIALER - aplikace, která se postará o to, že připojení k Internetu se v
případě vytáčeného dial-up připojení několikanásobně prodraží přesměrovávají internetové připojení na "žluté linky" se zvýšeným tarifem
- čísla se zvláštní tarifikací, např. 60 Kč, kde není vyjimkou, že musíte
zaplatit např. 50.000Kč za telefon.
TRACKING COOKIE - speciální druh "sušenky" zneužívány k monitorování
pohybu uživatele po síti Internet.

Aktivní havěť dokáže zabránit korektní instalaci či provozu antivirového či
antispywarového programu. Vzhledem k množství existující havěti existuje taktéž
riziko, že právě daný konkrétní kus havěti nebude celou řadou bezpečnostních
aplikací detekován (a je pro ně tudíž velkou neznámou). Zákeřnost a nebezpečí
spočívá paradoxně v tom, že tato havěť je většinou statická a nešíří se masivně.
V podstatě nejde ani tak o nedostatek, nýbrž o úmysl, který ve spojení s tzv.
sociálním inženýrstvím (oblbování uživatele), rozsáhlostí sítě internet (problém
"hledání jehli (havěti) v kupce sena") a morálkou uživatelů (nedodržování
bezpečnostních pravidel) dokáže zázraky.

10
Charlijen

Prevence
Prevence je v dnešní době bohužel pojmem, kterému se příliš uživatelů PC
nevěnuje, popř. věnuje jen částečně. Je důležité si uvědomit, že pouze
nainstalovaný antivirový program (v lepším případě i pravidelně aktualizovaný a
správně nastavený) je sám o sobě nedostatečnou prevencí. Příliš nepomůže ani
osobní firewall (obzvlášť pokud uživatel nepozná, co je legální a co ilegální síťová
komunikace), popřípadě specializovaný software pro odstraňování "špionů" ala
spyware, adware... Proč je výše uvedené nedostatečnou prevencí? Stále jde totiž
pouze o "hloupé" programy a "smysl života" jim dává až UŽIVATEL . Většina
uživatelů se na výše uvedené programy plně spoléhá a nechává celou tíhu osudu
na nich. Ve většině případů vede tento přístup k tomu, že dříve nebo později je
PC takového uživatele totálně "prošpikováno" havětí.

Heslo "Mám antivirus = nic se mi nestane"

NEPLATÍ!

"Více bezpečnostního software = více bezpečnosti"

NEPLATÍ!

Co by měl uživatel vědět?
Nejúčinější prevencí je ZDRAVÝ ROZUM.
Nevěřit všemu, neklikat na každou "ptákovinu", nespoléhat se plně na
bezpečnostní software (na antivirus apod.)...


Obrovsky důležité jsou PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE alespoň těch
produktů, které mají něco společného s počítačovou sítí nebo Internetem.
Programy mohou obsahovat chyby - bezpečnostní díry a pokud se objeví
zrovna v části, která např. zajišťuje přístup do Internetu, může se najít
vzdálený útočník (osoba - hacker, "sedící" někde na Internetu), který
chyby šikovně zneužije k tomu, aby získal nad PC uživatele kontrolu. Ve
stručnosti tak lze prohlásit, že je potřeba:
 povolit pravidelnou aktualizaci operačního systému Windows a jeho
součástí (nabídka Start / Ovládací panely / Automatické
aktualizace),
 pravidelně aktualizovat i další, běžně používané produkty, které by
mohly být z Internetu zneužity (Mozilla Firefox, ICQ, DC++...),
popř. v nich přímo povolit automatickou aktualizaci. Toto se týka
pochopitelně i různých "pluginů" pro prohlížeče (java, shockwave,
flash player...).

Aktualizaci součástí operačního systému Microsoft Windows lze vynutit návštěvou
stránek Windows Update. Kompletní přehled o stavu PC a záplat nejen
Microsoft aplikací zajistí perfektní aplikace Secunia Personal Software
Inspector.
Pouze aktualizace pro Microsoft Windows nejsou všechno! Po instalaci
Secunia Personal Software Inspector se občas nestačí člověk divit.
Počítače jsou často děravé jak řešeto i u pokročilých uživatelů!
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Antivirový systém by měl být nedílnou součástí každého PC. V drtivé
většině případů je součástí antiviru i antispyware. U antiviru &
antispyware je nutné zajistit:
 pravidelnou - AUTOMATICKOU aktualizaci. Vzhledem k rychlosti
šíření havěti (především prostřednictvím elektronické pošty) není
aktualizace 2x za hodinu žádným luxusem. Obecně platí, že čím
častěji se bude antivirový systém pokoušet o stažení aktualizace,
tím lépe.
 minimálně chod modulu, starající se o nepřetržitou kontrolu
souborů, se kterými uživatel nebo aplikace manipuluje (které
otevírá / ukládá / spouští apod.). Takové moduly se většinou
označují pojmy jako "rezidentní štít" či odborně "on-access skener".
Je nutné si uvědomit, že tento modul je nejdůležitější součástí
každého antivirového systému. Ve většině případů je sice nabízen i
modul, který kontroluje přímo stahovanou či odesílanou poštu, ale i
tento lze v nouzi oželet, jelikož tak jako tak by případné infekci
zabránil on-access skener (až na některé výjimky způsobené
zneužitím chyby v programu). Sice by virus neodchytil předtím, než
bude zařazen do schránky doručené pošty, ale odchytil by ho v
momentě, kdy by se uživatel pokusil otevřít - spustit infikovanou
přílohu e-mailu. A jelikož příloha není nic jiného než soubor a
otevírání a spouštění je činností, kterou sleduje on-access skener,
není co řešit. Klesá tak v podstatě jen komfort uživatele.
 Firewall, nejčastěji v podobě tzv. personálního firewallu je vhodným
doplňkem uživatele přistupujícího k Internetu. Přítomnost firewallu je
téměř nutností v momentě, kdy je uživatel k Internetu připojen veřejnou
IP adresou a jeho počítač je tak přímo dosažitelný odkudkoliv z Internetu
(veřejnou IP obvykle dostane uživatel při dial-up připojení či při připojení
přes kabelový Internet - typicky Chello/UPC...). Podobně jako v případě
antivirových systémů je ale potřeba, aby dokázal uživatel firewall správně
používat. Musí být schopen určit, jaká komunikace je legální a ilegální,
resp.: jakou povolit a zakázat. V opačném případě ztrácí přítomnost
firewallu smysl a nezáleží přitom, zda používáte ten, integrovaný ve
Windows, nebo jiný placený firewall třetí strany.


Jaké problémy nás potkají během likvidace havěti
Havěť se stále po restartu odněkud vrací:
Pokud je PC ve firemní síti (LAN), je potřeba zkontrolovat, zda síťově
nesdílíme celý pevný disk, popřípadě systémové adresáře (celý adresář
Documents and Settings, Windows...). Taková síťová sdílení je potřeba
zakázat. Některá havěť se dokáže šířit z jiných infikovaných PC právě přes
tato sdílení.
 Zároveň je vhodné zkontrolovat, zda uživatel "Administrator" má
nastaveno heslo a pokud nemá, nastavit ho. Ideálně nějaké rozumné a
nikoliv "profláknuté" jako "abc" nebo "123". Tato a další hesla totiž znají i
některé potvory.
 Pokud je aktivní funkce OBNOVA SYSTÉMU, havěť může "vylézat" ze
složky System Volume Information (_RESTORE). Je potřeba vypnout
funkci OBNOVA SYSTÉMU (viz. níže). Odtud může systém automaticky
obnovovat soubory - bohužel i v infikované podobě.
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V počítači se může nacházet další infikovaný objekt (nejčastěji soubor),
který antivirus nedokáže detekovat (popř. odborník přehlédl) a právě tento
vrací známou část infekce (např. opakovaným stahováním z Internetu).

Infikovaný soubor nelze odstranit:
Infikovaný soubor je v archivu RAR, ZIP, CAB... - vnořený objekt. Pokud to
antivirus nedokáže sám, je nutné infikovaný soubor v archivu odmazat
pomocí archivačního programu (WinRAR), popřípadě smazat celý archiv.
Typickým případem je havěť v adresáři Internet Temporary Files. S
úspěchem lze použít aplikaci CCleaner, právě pro pročištění těchto
adresářů.
 Infikovaný soubor je v držení samotné havěti (běží jako aktivní proces...).
To je naprosto normální Můžeme použít aplikaci The Avenger - "mstitele".
Rychlý a smrtící


Jak se tato havět projevuje?
Přítomnost zmiňované havěti může vést například k:
Stahování a instalaci dalšího škodlivého softwaru, který může v konečném
důsledku vykrádat citlivé informace uživatele a odesílat je útočníkovi
(certifikáty, hesla pro přístup k bankovnímu účtu, PINy...), popř.
komplikovat uživateli život tím, že jeho infikované PC je zneužito pro
odesílání nevyžádané pošty - SPAMu (trestné), popř. tím, že bude
poskytovatelem odpojen od Internetu (kvůli velkému síťovému
provozu).
 Změně chování PC - běží pomaleji, odkazuje na jiné stránky, než které
uživatel požaduje, obtěžování reklamou...


TIPY Prevence
Změnit internetový prohlížeč (místo Internet Explorer)
Nahradit Internet Explorer jiným prohlížečem (browser) je jednou z metod jak se
podobných problémům částečně vyhnout. Prohlížeče jako Mozilla Firefox nebo
Opera jsou totiž více imunní. Hlavním důvodem je skutečnost, že Internet
Explorer stále používá většina uživatelů a tak je havěť zaměřena právě proti
Internet Exploreru.
Omezit práva uživatele
Zatímco pod Linuxem je to zažitá samozřejmost (root vs ostatní účty), pod
Microsoft Windows je možnost omezení pravomocí uživatele zcela ignorována.
Velice účinnou prevencí je tak pracovat pod právy skupiny USERS a nikoliv s
plnými právy administrátora. Jelikož operační systém brání uživateli s právy
USERS provést větší zásahy do operačního systému a tedy i instalovat další
aplikace, analogicky mu zabrání i v instalaci případné havěti. Nižší práva lze
jednoduše nastavit prostřednictvím menu Start - Ovládací panely - Uživatelské
účty.
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Nainstalovat antivirový program
Antivirový program, ideálně i s integrovaným antispyware (popř. dvě samostatná
řešení) je velice vhodným doplňkem. Uživatel by se ale určitě NEMĚL držet hesla
"mám antivirus, nic se mi už nemůže stát". Opravdu by měl antivirus &
antispyware brát jako DOPLŇEK zabezpečení PC!
Nedoporučuje se provozovat SOUČASNĚ více antispywarových či antivirových
řešení (především jejich rezidentní části). Hrozí problémy s chodem Windows a
ve výsledku i problémy s detekcí havěti!
Pravidelně instalovat bezpečnostní záplaty a aktualizovat programy
související s Internetem
Nevěřit všem aplikacím!
Na Internetu lze stáhnout desítky podvodných programů, vydávajících se za
antispywarová řešení! Obvykle naleznou v počítači neexistující infekci a snaží se
z uživatele vylákat peníze na zakoupení plnohodnotné verze, která již bude
schopna neexistující havěť odstranit! Ve stejném stylu existují i některé webové
stránky.
Sociální inženýrství aneb nenechte se oblbnout!
Sociální inženýrství je velice populární a v podstatě jde o "oblbnutí" uživatele za
využití přesvědčivě vypadající grafiky či textu. Existuje několik forem sociálního
inženýrství. Například v případě tzv. phishingu jde typicky o e-mailové zprávy,
kde se útočník vydává za bankovní instituci (zfalšovaná adresa odesílatele) a
snaží se z uživatele vydolovat citlivé informace (číslo kreditní karty, jméno /
heslo elektronického bankovnictví). Jinou formou jsou webové stránky, na které
odkazuje spam (nevyžádané zprávy) nebo se nacházejí na "šedé" zóně Internetu
(stránky s tématikou warezu - nelegálního softwaru, s pornem...), které podobně
přesvědčují uživatele k nainstalování "perfektního antiviru", "perfektního video
kodeku", popřípadě ke stažení žhavého videa s nějakou nahou celebritou... Ve
skutečnosti se tak do PC stáhne jen další havěť a nebo právě falešné (rogue /
suspect) antispywarové a jiné bezpečnostní produkty. Tyto rádi produkují
falešné poplachy a PC označí za infikované bez ohledu na reálnou situaci.
Zároveň nabízejí řešení takového NEEXISTUJÍCÍHO problému - za několik desítek
dolarů - zakoupením "plné" verze (ve skutečnosti je jediným problémem právě
podvodný software).
Na adrese www.spywarewarrior.com lze najít seznam falešných (rogue/suspect)
antispyware programů. Dejte tak pozor, zda opravdu instalujete legitimní
software!
Detekce a likvidace havěti
Na Internetu existuje celá řada nástrojů pro detekci a odstraňování havěti. V
praxi se osvědčil například:
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Spyware Terminator (tento lze navíc použít i jako kvalitní nástroj pro
prevenci)
 UPM - vytvoří protokol o všem, co se v PC vyskytuje. Stačí pak pohled
odborníka a pak už jen "mstitele" The Avenger, který veškerou havěť
vyseká.
 ComboFix - alternativa k UPM s trochu odlišnou strategií tvorby protokolu.
Velice populární celosvětově.
 The Avenger - zlikviduje soubory, záznamy v registrech apod., přesně tak,
jak ho předem naučíte. Smrtící kombinace pro jakoukoliv havěť spolu s
UPM nebo jinou alternativou!


Tracking cookie
Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje
malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači
uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá
zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se
do nich obsah "nákupního košíku" v elektronických obchodech, uživatelské
předvolby apod. [citace z Wikipedie].
Pokud cookie využívá běžná stránka, pak o nic nejde (typickým příkladem může
být server seznam.cz, kde se cookies využije pro zapamatování přihlašovacího
jména do e-mailu).
Představme si ale situaci, kdy vstoupíme na nějakou webovou stránku (např.
123.cz), která je zapojena do reklamního systému a tudíž se na ní vyskytují i tzv.
reklamní plochy (bannery). Pokud jsou tyto bannery stahovány z dalšího jiného
serverů, může se i tento server postarat o vytvoření cookie (skrze stránku, na
kterou jsme vstoupili - 123.cz). Jestliže někdy později navštívíme jinou stránku
(např. 456.cz), která je taktéž zapojena do stejného reklamního systému, cizí
server se může po své cookie poohlédnout (vytvořené při návštěvě 123.cz) a
pokud je nalezena, o tomto si zapsat poznámku. Právě v tuto chvíli můžeme
hovořit o tracking cookie ala "sledovací sušence", jelikož je v podstatě
monitorován náš pohyb po Internetu, resp. pohyb po stránkách, které tenhle
shodný reklamní systém využívají (tj. minimálně pohyb na serverech 123.cz,
456.cz).
Tracking cookies tak nepředstavuje žádnou hrozbu, "pouze" narušuje soukromí.
Další pojmy:
Browser Helper Object (BHO)
Jde o DLL knihovnu, která umožňuje programátorům změnit a sledovat Internet
Explorer. Jde o novinku od Internet Explorer 4.0. API rozhraní nabízí tolik
možností, že Internet Explorer se může proměnit v příjemný nástroj, ale bohužel
i v bestii, která dokáže uživatele totálně psychicky vyčerpat. BHO bývá často
zneužito pro sběr informací o průběhu surfování uživatele a to i v podání aplikací,
od kterých by to uživatel nečekal. Instalace tak může proběhnout bez vědomí
uživatele v rámci instalace nějakého konkrétního produktu.
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Exploit
Kód (program) využívající známou bezpečnostní díru (v operačním systému, v
prohlížeči atd.) ke spuštění škodlivého kódu (např. bez vědomí uživatele). Proti
exploitům se lze efektivně bránit používáním aktuálních verzí jednotlivých
produktů. Konkrétně v případě OS Windows a Internet Exploreru lze toto zajistit
prostřednictvím průvodce na stránkách windowsupdate.microsoft.com.
Hijacker
Označení pro havěť, která si zahrává s nastavením Internet Exploreru. Konečná
podoba se pak označuje například jako "hijacked" ("hijacked Internet Explorer").
Rootkit
Rootkit je pojem, který se ve spojitosti s operačním systémem Windows
společnosti Microsoft objevil až nedávno. Původně jde o pojem z UNIXového
světa, kde byly tímto pojmem označovány programy, které umožnily hackerovi
zakrýt nekalou činnost, kterou prováděl. Za tímto účelem byly některé
systémové programy (login, ls...) a systémové knihovny (typicky libproc.a)
nahrazeny, popř. bylo využito možností modulů kernelu.
Jednoduše řečeno, Rootkit je program, který se snaží zamaskovat vlastní
přítomnost v PC (přítomnost souborů, změn v registru Windows...), popř.
přítomnost jiných aplikací v PC.
Typická otázka: dokáže můj antivirus detekovat rootkity? Odpověď: Ano i ne.
Je si nutné uvědomit, že rootkit je klasickým programem a jako každý jiný
program se musí do PC dostat ve formě souboru, který uživatel stáhne např. z
Internetu a to ať už samostatně, nebo jako součást jiného, "mírumilovně" se
tvářícího programu. Hledání havěti v souborech je pochopitelně hlavní náplní
všech antivirových systémů, takže nic nebrání tomu, aby byla v těchto souborech
detekována i havěť typu rootkit. Vlastnostmi může rootkit připomínat trojského
koně, takže není potřeba antivirový systém ani nějak přizpůsobovat detekci
rootkitů. Stačí pouze, aby antivirová společnost vydávala i aktualizace, konkrétně
signatury pro detekci známých rootkitů. To se ve většině případů i děje, takže v
tomto případě lze prohlásit: ANO, antiviry dokážou detekovat rootkity.
Může ale nastat situace, kdy rootkit již běží (tj. je spuštěn - aktivován - uživatel
ho spustil jako každý jiný program) v systému, např. z důvodu, že prošel skrze
antivirový systém, který daný exemplář rootkitu nezná / neznal, popř. že
antivirový systém nebyl vůbec nainstalován.
Pokud je rootkit opravdu kvalitní a dokáže se tak dokonale maskovat, nemusí ho
antivirový systém v PC detekovat, ačkoliv ho za jiných okolností zná (typicky při
stahování rootkitu z Internetu, popř. při pokusu o spuštění - aktivaci rootkitu). V
tomto případě lze tedy prohlásit, že: NE, antiviry nedokážou detekovat rootkity.
Některé rootkity lze antivirovým systémem spolehlivě detekovat (za
předpokladu, že antivirus tyto rootkity "zná") pouze v případě, že je operační
systém MS Windows nastartován z jiného zdroje, než přímo z "infikovaného"
pevného disku. "Infikovaný" disk tak lze připojit k jinému PC jako druhý, popř.
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nastartovat operační systém MS Windows například z bootovacího cédéčka a
provést kontrolu z něho.
Detekce rootkitů
Existuje řada nástrojů pro detekci rootkitů. Na těchto stránkách lze prozatím
najít bližší informace o těchto aplikacích:
RootkitRevealer
Pokud se zaměříme na rootkity pod operačním systémem MS Windows, pak lze
hovořit o dvou hlavních skupinách rootkitů, které využívají k maskování:
modifikaci "cest",
modifikaci systémových struktur.
Tyto metody slouží především k maskování změn v registrech, v procesech,
popř. k maskování zvýšené síťové aktivity. Odlišné může být například dělení
podle vrstvy systému, na které rootkit pracuje: tzv. user mode nebo kernel
mode. Typickou ukázkou "modifikace cest" může být "podchycení"
(přesměrování, hooking apod.) některých důležitých API funkcí operačního
systému (viz. teorie fungování virů v knize o virech a část "import / export
table"), kdy rootkit "sedí" mezi aplikací uživatele a DLL knihovnou, která danou
API funkci obsahuje (typicky funkce FindFirstFile / FindNextFile).
Oproti tomu druhá metoda je specialitou "kernel mode" rootkitů. Tyto aplikace
obvykle modifikují často né příliš dobře dokumentované systémové struktury
(okolo čehož se motají pojmy jako KeServiceDescriptorTable,
PsActiveProcessList). Toto může nakonec vést například k tomu, že rootkit
dokáže zcela zakrýt libovolný proces před jiným softwarem.
Co je to spam?
Tato stránka není paradoxně určená "spamerům" (tedy těm, kteří spam šíří), ale
všem ostatním, kteří se před spamem brání.
Spam je nevyžádané sdělení, masově se šířící, a to nejčastěji pomocí internetu.
Jako „spam― se nejprve označovala jen nevyžádaná příchozí emailová
komunikace většinou reklamního charakteru (neuvěřitelné výhry, zájezdy,
pochybné finanční transakce ve váš prospěch, nabídky zázračných léků, atd.).
Postupem doby, ale tento nešvar pronikl i do diskuzních fór, komentářů a instant
messangingu (ICQ, Miranda, QIP, AIM, …). Pro spam se také vžilo označení
UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email).
"Odrůda" spamu s jménem Hoax
Kromě typického spamu můžeme narážet i na zprávy, které jsou označovány
jako HOAX. V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou
zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem nebo jiným
neexistujícím nebezpečím.
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V praxi můžeme použít následující pravidlo:
Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to s
největší pravděpodobností HOAX.
Toto je ale specialitou serveru WWW.HOAX.CZ, ze kterého pocházejí níže
uvedené informace.
HOAX.cz
Příklady
Palmy s pavouky
Pangasius - je to k jídlu?
Boj za nižší ceny benzínu
Vejce na předním skle automobilu
V nouzi zadej PIN opačně
FACEBOOK - nepřijímejte žádost o přátelství...
Únos dětí v obchodním domě
Telefonáty z čísla 00420 477 100 111
ICE kontakty v mobilu - In Case of Emergency
Psík - 7 štěňat retrívrů (7 Golden Retriever)
Obraz Ringo Čecha pro Národní galerii
Irena Sendler
Parodie na hoaxy
Bankomaty - nová finta 2009
Dopis TV Nova - k reportáži 12.7.2007
Voda a mikrovlnka
Finance Manager postion for Europe
ČEZ je filuta - Tarif COMFORT
Informace o mozkove mrtvici
Podívaná na Mars
Novinky
Podvody s prodejem podhodnocených aut na Internetu
ČIMIB připravuje čtvrtou konferenci o informační bezpečnosti
TopTen českých hoaxů a řetězových zpráv za únor 2010
Společnost AEC uspořádala již 18. ročník konference Security
Podnikatelem roku se stal spoluzakladatel firmy ALWIL Software - Eduard
Kučera
Program připravované konference SECURITY 2010
TopTen českých hoaxů a řetězových zpráv za leden 2010
FBI varuje: Zemětřesení na Haiti mohou zneužít internetoví podvodníci
Policie ČR: Chtěla být fiktivní dědičkou a přišla o 617.571 korun
Pozvánka na konferenci Security 2010
Antispamové aplikace & odkazy
Antispamové programy mohou být k dispozici jako samostatná řešení s
možností integrace do nejrozšířenějších poštovních programů, popřípadě je
antispam už jako vlastnost některých poštovních programů. Pokud tedy
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používaný poštovní program antispam jako vlastnost nenabízí, chceme ho však
nadále používat, pak je potřeba vybírat z první nebo druhé kategorie. V
případě, že jsme ochotni se poštovního programu vzdát a začít používat jiný s
integrovaným antispamem, pak se stačí porozhlédnout v třetí kategorii.
Je potřeba upozornit na skutečnost, že některé freeware antispamové programy
jsou nabízeny i v placených verzích, takže freeware verze mohou být "oškubány"
o některé funkce. Pokud se těmto "oškubaným" verzím chcete vyhnout, pak jsou
jistotou Spamihilator, SpamPal nebo poštovní klient s integrovaným antispamem
Mozilla Thunderbird (tento seznam bude rozšiřován po testech dalších řešení).
Pochopitelně stačí použít jedno z uvedených řešení.
Freeware antispamy (zdarma):
Spamihilator
SpamPal
SpamBayes
Mail Box Dispatcher
SPAMfighter
Blue Frog
Spamdel
Aldo's SPAM Cleaner
SpamSafe

www.spamihilator.com
www.spampal.org
spambayes.sourceforge.net
www.anti-spam-tools.com
www.spamfighter.com
www.bluesecurity.com
www.spamdel.com
www.aldostools.com
inboxcop.com

Komerční antispamy (placené):
Spam Monitor
Vade Retro Antispam
SpamBully
SpamGunner

www.pctools.com
antispam.antispam.fr
www.spambully.com
www.spamgunner.com

Některé poštovní programy s integrovaným antispamem:
Microsoft Outlook
Mozilla Thunderbird
Incredi Mail XE
The Bat!
Popcorn

www.microsoft.com/cze
www.mozilla.org
www.incredimail.com
www.thebat.cz
www.ultrafunk.com

Zdroje:
http://www.lupa.cz/
http://www.root.cz/
http://www.svethardware.cz/
http://www.rootkit.cz
http://www.spyware.cz
http://www.viry.cz/
http://www.spammer.cz

http://www.antivirovecentrum.cz/
http://www.skodlivysoftware.cz/
http://www.hoax.cz/cze/
http://www.security-portal.cz/
http://www.qr.cz/
http://www.thebat.cz/
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TISKÁRNY
Tiskárna patří k tzv. periferním zařízením a používá se pro převedení elektronické
podoby dokumentu do podoby papírové (fóliové, atd.).
Rozdělení na úderové a ne-úderové
Úderové (impact) - Při tisku je používáno úderu k vytištění bodu či znaku.
Nevýhodou bývá vysoká hlučnost. - Jehličkové a tiskárny s typovým kolečkem.
Ne-úderové (non-impact) - K tisku není využíváno úderu a tisková hlava se
pohybuje těsně nad papírem. Výhodou je rychlost a nízká hlučnost. Inkoustové,
Laserové a LED.
V současné době se můžete nejčastěji setkat se čtyřmi druhy tiskáren podle
jejich technologie tisku.
Jehličkové tiskárny využívají podobného principu jako psací stroje, využívají
tedy barvicí pásku, na kterou dopadají jehličky a barvu obtisknou na papír.
Tím pak vzniká výsledný obraz, který je složen z bodů (dots). Jejich vzdálenost
je dána možným rozlišením tiskárny, které se udává v jednotkách DPI (Dots
Per Inch - počet bodů na délku palce - cca 2,54 cm). Čím je tedy tato hodnota
vyšší, tím jsou body blíž u sebe a výsledek vypadá kvalitněji. Rozlišení se udává
u všech typů tiskáren a bývá jedním z důležitých parametrů pro výběr tiskárny.
S těmito tiskárnami se dnes setkáte jen výjimečně, a to zejména ve firmách, kde
se tisknou účetní sestavy, které je potřeba mít vytištěny vícekrát. Mezi zásadní
výhody tohoto typu tiskáren patří možnosti tzv. průklepového tisku, kdy se
tiskne několik kopiií (u lepších tiskáren až 5 kopií) zároveň prostřednictvím
uhlového papíru (tzv. kopírák). S touto variantou tisku se setkáte pouze u
jehličkových tiskáren. Jejich velkou nevýhodou je hlučnost.
Inkoustové tiskárny se již běžně používají v domácnostech jak pro tisk
dokumentů, tak i pro tisk fotografií (fototisk). Jsou mnohem méně hlučné než
jehličkové, ovšem náklady na tisk (zejména fototisk) jsou dosti vysoké. V úvahu
je nutné brát např. cenu za kvalitní inkoust i cenu za speciální papír (fotopapír).
Princip tisku je vzdáleně podobný jehličkovému, ovšem místo tiskové hlavy s
jehličkami je zde tisková hlava s tryskami, které vystřikují inkoust na papír.
Velkou nevýhodou těchto tiskáren je možnost zaschnutí inkoustu, v lepším
případě pouze v kazetě (cartridge) v horším případě i v tiskové hlavě. Lepší
tiskárny však již obsahují tzv. samočisticí funkci, kdy je hlava umístěna mimo
tisknutelnou oblast, kde je provedeno její vyčištění.
Tiskárny určené pro fotorealistický tisk (fototisk) již mnohdy obsahují čtečku
paměťových karet, proto je možné vytisknout fotografii přímo na tiskárně bez
přenosu do počítače. Tyto tiskárny obsahují 4 barevné náplně (Cyan,
Magneta, Yellow, Black = azurová, purpurová, žlutá, černá) a jejich
subtraktivním skládáním dochází ke vzniku příslušné barvy. U profesionálních
tiskáren je pak zásobníků s inkoustem až šest.
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Laserové tiskárny nabízí ze všech typů tiskáren ty nejlepší parametry pro
kvalitu i hospodárnost tisku, ovšem na úkor jejich pořizovací ceny. Jejich princip
spočívá v tzv. zapékání tonerového prášku do přesně vymezené oblasti na
papíře (fólii, atp.). Kromě výše uvedených parametrů se zde uplatňuje navíc
velikost vnitřní paměti tiskárny. Ta má vliv na rychlost vytištění, neboť pokud se
tisková úloha nahraje celá do této paměti, tisk může začít a tiskárna si nemusí
zbytek dat při tisku dohrávat z počítače.

I u laserových tiskáren se již běžně setkáváme s barevným tiskem, tiskárna tedy
obsahuje kromě černého toneru i zásobník s barvami.
Termosublimační tiskárny se používají zejména pro tisk fotografií, ovšem
jejich rozlišení není zrovna vysoké. Tisk probíhá čtyřprůchodově, kdy při každém
průchodu je barva ze speciální fólie nanesena na papír. Takto se postupně
nanesou všechny barvy, které se ideálně spojí a tím nedochází ke vzniku rastru.
Termosublimační tiskárny mnohdy umožňují laminování či potahování
speciální fólií pro stálost barev, proto se používají např. pro tisk fotografií na
osobní doklady atp. Používají se zde ovšem speciální, tepelně odolné materiály.
Zejména u inkoustových a laserových tiskáren je možné nastavovat tzv.
ekonomický režim tisku, při kterém se tisknou např. koncepty, aby se
ušetřil buď inkoust nebo toner. Pokud tento režim není možné nastavit
přímo na tiskárně, většinou jej lze nastavit prostřednictvím ovladače.
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Ovladače tiskáren
Ovladače tiskáren plní úlohu jakéhosi překladače mezi softwarovou aplikací a
tiskárnou. Po odeslání dat ovladač konvertuje odeslaná data do jazyka, kterému
tiskárna rozumí.
Kde najdu ovladač tiskárny?
Nastavení ovladače tiskárny většinou najdete v dialogu pro "Tisk" po kliknutí na
tlačítko "Vlastnosti". Ovladače jsou periodicky aktualizovány.
Skener ( psáno anglicky scanner)
Je elektronické zařízení, které převádí grafickou informaci do elektronické,
počítači srozumitelné podoby.
Se skenerem se tedy setkáme například při nákupu v supermarketech, kdy
pokladní použije snímač (skener čárového kódu), jenž přečte na zboží
natištěný čárový kód a převede jej na informaci, která je potom dále zpracována
pokladnou - tedy počítačem. To je příklad jednoúčelového zařízení - skeneru.
V praxi většiny počítačových uživatelů je však skener synonymem pro zařízení
sloužící k převodu obrázků do počítače (typu PC nebo Mac) za účelem jejich
dalšího zpracování, uložení, tisku nebo "digitálního zveřejnění" - tak také budeme
označení skener chápat v dalším textu.
K čemu slouží skener ?
S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné
obrázky - např. fotografie - ty pak dále vkládat do textových či tabulkových
dokumentů, posílat je elektronickou poštou (e-mailem), zveřejňovat na webu
a díky vysoce kvalitním a cenově dostupným tiskovým technologiím dále
tisknout.
Ke skenerům bývá pro tyto účely zdarma přibalen software k elektronické editaci
obrázků. Ten nabízí většinou i možnost tvorby elektronických fotoalb, které je
možné ukládat na velkokapacitní záznamová média (např. na zapisovatelné CD
disky). Pokud však uživateli možnosti úpravy obrázků nabízené tímto programem
nestačí, může zakoupit softwarové nástroje, které používají ke zpracování
grafických dat profesionálové. Jejich cena ovšem většinou několikanásobně
převyšuje cenu skeneru a většině uživatelů budou plně dostačovat programy
dodávané se skenerem.
Dalším programovým vybavením bývá většinou software pro převod
naskenovaných dokumentů do textové podoby. Chce-li si uživatel archivovat
novinový článek, či jakýkoli jiný textový dokument, může samozřejmě použít
skener. Problém je však v tom, že dokument sejmutý skenerem je v počítači
uložen v obrazovém formátu. To znamená, že dokument je rozdělen na množství
bodů a pro každý z nich je definována jeho barva, jas a další parametry. Takový
elektronický dokument umí sice počítač zobrazit, nelze jej však upravit v žádném
textovém editoru (ani pokud předloha obsahovala text). Pro převod obrazového
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formátu do počítači srozumitelné textové podoby jsou určeny právě "OCR"
aplikace.
Převod však téměř nikdy není stoprocentně správný, a různé programy si
s ním poradí s různou úspěšností. Převedený dokument je tedy nutné dodatečně
zkontrolovat a opravit chyby (nyní již ve vašem oblíbeném textovém editoru).
Pozor však na to, zda dodávaná aplikace umí rozpoznávat znaky s českou
diakritikou. Není to zdaleka samozřejmou věcí všech OCR aplikací. Některé
nepodporují české znaky vůbec, jiné lze rozpoznávání českých znaků "doučit",
a ještě další umí všechna písmena naší neevropské abecedy již od programátorů.
Typy skenerů
Skenery můžeme rozdělit
způsobu jejich konstrukce :

do několika

základních

kategorií

podle

Skenery ruční, které jsou dnes víceméně již muzejní exponáty.
Jedná se o pohyblivé zařízení (ne nepodobné větší počítačové myši), kterým
uživatel obrazovou předlohu "přejede" a ta se převede do elektronické podoby.
Protahovací skenery (archové), které snímají dokument na podobném
principu jako většina běžných faxových přístrojů (v nichž je vlastně jednoduchý
skener vestavěn). Do vstupního zásobníku vložíme papír a ten je protažen
snímacím mechanismem. Takové skenery jsou převážně určeny pro formát
papíru nejvýše A4. Výhodou těchto zařízení jsou malé nároky na místo na stole
a nevýhodou je nemožnost skenování z časopisu či knihy (protože jako předlohu
lze použít pouze jednotlivé listy papíru, fotografie, karty a pod).
Stolní plošné skenery
Ty snímají předlohu, která je položena na skleněnou desku, přičemž pod touto
deskou se pohybuje snímací mechanismus. Oba výše zmíněné typy mají snímací
mechanismus uložen v těle skeneru. Plošné skenery jsou tudíž konstrukčně
nejnáročnější a tedy i dražší, ale poskytují vysoce kvalitní výstup při snímání
tištěných předloh. Jejich nevýhodou jsou větší nároky na místo. Plošné skenery
se v masovém měřítku vyrábějí pro předlohy do formátu A4, méně potom pro
A3.
Skenery diapozitivů
To jsou obvykle mnohem dražší zařízení, než skenery plošné, neboť jejich
úkolem je zvětšit předlohu o velikosti obrázku kinofilmu do vysokého rozlišení
a vyžadují proto naprosto jinou technologii snímání. Někdy bývá zaměňován
termín dia-nástavec pro plošné skenery se skenerem diapozitivů. Pomocí dianástavce pro plošné skenery však nelze převést do elektronické podoby předlohu
o velikosti kinofilmu příliš kvalitně.
Tužkové skenery
U přenosných počítačů se můžete setkat i s tzv. tužkovými skenery, které, jak
již z jejich názvu vyplývá, jsou o něco větší než běžné pero na psaní. Při
skenování dokáží přečíst pouze jeden řádek textu a mnohdy si jej umí
zapamatovat a až posléze výsledný text převést do počítače. Nyní si můžete
myslet, že je to nějaké zařízení Jamese Bonda (agenta 007), ovšem je to
neocenitelný pomocník na cestách, kdy je potřeba velmi snadno převést tištěný
text (např. nějakou pasáž z knížky či smlouvy) do elektronické podoby a provést
jeho optické rozpoznání.
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Skenery bubnové a 3D skenery
O profesionálním nasazení skenerů jsem již hovořil dříve v souvislosti s 3D
skenery a nyní tuto skupinu ještě rozšíříme o skenery bubnové. Předloha je
umístěna na otáčivý válec a při jeho otáčení prochází světlo (snímač s technologií
PMT - PhotoMultiplier Tube) odražené od předlohy optickou soustavou, která
umožňuje snímání obrazu v sérii jemných a přesných čar. Na předlohu je
nanesen speciální olej, který dokáže díky odstředivé síle při rotaci válce těsně
přitlačit předlohu k válci a zároveň dojde i k vytlačení veškerých nečistot. Olej je
speciální, takže po ukončení skenování sám vyprchá a předlohu není potřeba
nějak speciálně očistit. Tato technologie se používá zejména u filmů a jedná se o
tzv. mokrou technologii.
Počítačová sít
Pod pojmem počítačová síť si snad každý dokáže představit soustavu vzájemně
propojených počítačů. Jaký je ale rozdíl mezi ―lokální― a ―rozlehlou― počítačovou
sítí ?
Typy sítí
1. Lokální počítačová sít‘ (LAN - Local Area Network)
Lokální počítačová sít‘ se nejčastěji rozkládá v jediné místnosti, v několika
místnostech, v jedné budově, případně v rámci několika sousedních budov.
Vzdálenost mezi jednotlivými uzlovými počítači lokální sítě je tedy nejčastěji v
řádu jednotek až stovek metrů, vhodnými technickými prostředky ji ale lze zvýšit
i např. na několik kilometrů.
U lokálních sítí jde obvykle o osobní počítače a tzv. pracovní stanice, tedy o
počítače, které jsou určeny vesměs pro jediného uživatele, a jsou v provozu jen
tehdy, když je uživatel skutečně potřebuje.
V lokální síti se zpráva (po upozornění jejího odesilatele) obvykle ztrácí, neboť
počítač, na který by měla být doručena, není právě v provozu.
U lokálních sítí si veškerý hardware, potřebný k propojení počítačů (tj. kabeláž,
rozbočovače apod.) kupuje majitel resp. provozovatel sítě. Velmi často jsou
všechny uzlové počítače připojeny na jediné společné komunikační médium
(které pak funguje jako tzv. sběrnice). Efekt je takový, že každý uzlový počítač
může mít přímé spojení s kterýmkoli jiným počítačem v lokální síti, a oba
počítače tak mohou komunikovat přímo, bez jakýchkoli prostředníků.
V případě lokálních sítích jde obvykle o možnost sdílení nákladných periferií
(např. kvalitních tiskáren, velkokapacitních záložních pamětí) a o možnost sdílení
souborů a přístup do společných databází.
2. Rozlehlá počítačová sít‘ (WAN - Wide Area Network)
Naproti tomu uzlové počítače rozlehlé sítě bývají rozmístěny ve větším regionu,
např. v různých městech či dokonce na různých kontinentech.
Naopak uzlovými počítači rozlehlých sítí bývají nejčastěji počítače z kategorie tzv.
střediskových, případně minipočítače, tedy stroje, vybavené sítí terminálů,
schopné sloužit většímu počtu uživatelů současně, a pracující nepřetržitě. S tím
také souvisí odlišný osud zpráv, které nelze v síti ihned předat jejím adresátům.
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V rozlehlé síti je zpráva doručena až do příslušného uzlového počítače (který je
trvale v provozu) a zde se uchovává až do doby, než si její adresát sedne k
terminálu, přihlásí se do systému a zprávu si převezme.
U rozlehlých sítí jsou jednotlivé uzlové počítače, rozmístěné ve větších
vzdálenostech od sebe, propojeny pomocí přenosových kanálů. které si majitel
resp. provozovatel sám nejčastěji pouze pronajímá od spojových organizací, a
nejsou tedy jeho majetkem. Pronájem bývá značně nákladný, proto u rozlehlých
sítí není únosné propojovat jednotlivé počítače tak, aby každý z nich mohl mít
přímé spojení s kterýmkoli jiným. Dva uzlové počítače rozlehlé sítě tedy mohou
být pro vzájemnou komunikaci odkázány na několik prostředníků, tj. na několik
mezilehlých uzlových počítačů.
U rozlehlých sítí bývá hlavním cílem umožnit přenos zpráv a datových souborů na
větší vzdálenosti, možnost získat přímý přístup na vzdálený počítač, využití
výpočetní kapacity jiného počítače v síti (např. superpočítače), možnost přístupu
do rozsáhlých centrálních databází apod.
Hierarchie (vztah mezi počítači)
Klient-server: server - výkonný řídící počítač; klient - stanice (využívá služby
serveru, nemusí mít HD a FD.
Peer-to-peer - rovnocenné uzly, někdy klient, někdy server (LANtastic,...)
Topologie
1. sběrnice (bus)
2. hvězda (star)
3. kruh (ring)
Propojení počítačů
Kabely
kritéria: rychlost, cena, maximální délka, průměr,...
- nestíněná kroucená dvojlinka - nejlevnější, pomalé, malá maximální délka
- koaxiální kabel - levné, velice rozšířené, přijatelná rychlost a délka
- stíněná kroucená dvojlinka - rychlá x dražší, větší průměr kabelu
- kabel ze skleněných vláken - výborné parametry
- radiové spojení
- telefonní linky- modem
Modem
modulace a demodulace signálu PC (digitální) x telefonní vedení (analogové),
digitální telefonní sítě - pouze speciální rozhraní
typy modemů : interní (karta), externí (připojení na sériový port), faxmodem
(došle faxy jsou na disku).
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Síťová karta
spojení počítače s kabelovým rozvodem.
Výhody počítačových sítí
-

přenos dat a přístup k nim
komunikace mezi uživateli
sdílení programů a dat
sdílení technických prostředků (tiskárny, disky, modemy, vzdálené počítače).

Internet
Práce s Internetem je dnes mnohem snazší než práce s většinou programů pod
Windows včetně těch nejjednodušších, a protože se dá očekávat, že v příštích
několika málo letech bude k Internetu připojena zřejmě většina uživatelů
počítačů v naší zemi.
Lidstvo se neustále snaží zkracovat vzdálenosti, či je zcela odstraňovat. V
dávných dobách o sobě jednotlivé vývojové větve lidstva vůbec nevěděly a ani
toho nebyly schopny; později se začaly přenášet kusé zprávy rychlostí plavby
plachetnice či jezdce na koni. A dvacáté století přineslo letadla a přenos dat
rychlostí světla.
Je až neuvěřitelné, že stále se dají vzdálenosti dále zkracovat. Televize
přinášející zprávy z různých končin světa je pěkná, ale divák pasivně sedí před
obrazovkou a čeká, co je mu předestřeno ke zkonzumování - jinými slovy, co se
jedna osoba vzdálená tisíc kilometrů do zpráv rozhodne dát a co ne, navíc má
vše přesný časový rámec. Chcete teď hned zjistit, jaké je počasí v Praze a jak
tam má být zítra? Co hrají kina za týden v Pardubicích? Nemáte nejmenší šanci pokud ovšem nemáte Internet.
Možnost propojení počítačů do sítí je známá už mnoho let – principem je
získávání dat ze vzdáleného počítače či odesílání dat tamtéž na vlastní žádost,
kdykoli to já zrovna potřebuji - a také samozřejmě jde o data podle volby mé a
nikoho jiného. Původně armádní později univerzitní projekt přerostl v grandiózní
jev: na světě existují statisíce počítačů, které jsou navzájem trvale propojeny
datovými linkami a působí jako poskytovatelé dat 24 hodin denně pro každého,
kdo je schopen se k této síti také připojit. Tato síť se nazývá web (dříve se
používal více termín World Wide Web nebo WWW, česky se neujal název
―pavučina―) a dnes se odhaduje, že ji využívá skoro sto miliónů lidí na celém
světě. Spolu s elektronickou poštou (viz dále) je to nejpoužívanější služba
Internetu a vyznačuje se následujícími hlavními vlastnostmi:
1. Specializované počítače (tzv. webové servery) jsou zapojeny obvykle ve
vysoce propustné počítačové síti, která se rozprostírá po celém světě. Tato síť
má své hlavní super-propustné linky s vysokou kapacitou (tzv. páteřní linky) i
linky méně propustné; linky jsou navzájem pospojovány v desítkách tisíc bodů,
takže k libovolnému bodu vede téměř nekonečně cest. Síť si můžeme představit
jako pavučinu (web=pavučina), počítače jsou jak v uzlech této pavučiny, tak i
na vláknech mimo uzly.
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2. Váš počítač může být rovněž součástí této trvalé sítě, nebo se k ní (přesněji
řečeno k počítači, který je připojen k této síti trvale) připojujete pomocí telefonu
a po ukončení práce s touto sítí se zase odpojíte.
3. Ze svého počítače zadáte místo, kam byste se chtěli „podívat, odkud chcete
získat informace - k tomu slouží tzv. adresy Internetu. V tento okamžik letí
žádost přes jednotlivé uzly naší pavučiny až k cíli (díky dobře vyřešenému
navigačnímu systému jej vždy snadno najde, není-li odpojen), tento cíl - počítač
- žádost zpracuje pošle zpět požadovaná data, která se zobrazí ve vašem
počítači, takže vaše přání je splněno - jste „na místě―. Vaším jediným
pomocníkem je speciální program, který je přímo vytvořený pro práci s
Internetem — nazývá se internetový prohlížeč (též browser, Internet
browser).
4. Zde můžete pokračovat v práci různými způsoby, podle toho, co je povahou
navštíveného místa - můžete zde hledat informace a prohlížet si je, sami aktivně
komunikovat, provádět nákupy přes Internet atd.
Prohlížení webu pomocí Internet Exploreru
Program Microsoft Internet Explorer (dále jen Explorer ) je už přímo součástí
Windows, je jejich neoddělitelnou součástí, a jeho ikona bývá umístěna přímo na
Ploše Windows - ikonu ukazuje obrázek. Po poklepání myší na této ikoně se
program spustí a přímo začne načítat data z webu (to je dáno tím, že má
některou internetovou adresu předvolenou přímo v instalaci jako startovací
stránku).
Můžete si všimnout, že načítaná stránka se objevuje postupně - zřejmě nejdříve
text, pak se začnou „nalévat― obrázky; dokud se točí v pravém horním rohu
obrázek „e― se zeměkoulí, probíhá načítání dat. Technicky to probíhá tak, že
každá stránka je složena jednotlivých elementů - formátovaného textu, obrázků i
dalších prvků, a existuje určitý recept na jejich složení dohromady a zobrazení
jako internetové stránky (tento recept je vlastně jazykem a nazývá se HTML,
Hypertext Markup Language).
Jak se ale dostanete na požadované místo na webu ? Stejně,jako když se chcete
podívat do světa: musíte znát cílovou adresu; na rozdíl od normálního cestování
ale nemusíte znát cestu - mechanismus „pavučiny― si ji už najde sám. Cílová
adresa je také obvykle velice jednoduchá - je to jen několik za sebou napsaných
slov. Adresa se píše do řádku Adresa: - zde umístěte kurzor myši a napište :
www.google.cz a stiskněte Enter. Po několika sekundách se začne do hlavního
okna programu načítat stránka, která je umístěna na této adrese. Nemusí nás
vůbec zajímat technický mechanismus nalezení této stránky a načítání dat, i když
je zajímavý - smiřme se s tím, že to zkrátka funguje. Důležité je vědět, co lze
provádět dál.
Velice podstatným a šikovným principem práce s webem je hypertext. Toto
slovo jako vystřižené ze sci-fi románu udává, že jednotlivé stránky webu jsou
mezi sebou provázány odkazy, takže každá stránka obsahuje obvykle několik
odkazů na stránky další, které na ni navazují a obsahují související informace,
nebo které jsou jí nadřazené. Technicky pak byly odkazy dovedeny do
dokonalosti - v textu stránky se objevují jako modře zbarvená a podtržená slova
či věty, nebo jako obrázky s modrým rámečkem, a postačí je vybrat myší
(provést jeden stisk na tomto slově či obrázku) a okamžitě je tím dán příkaz
Internet Exploreru, aby zmíněnou stránku načetl z web servu a zobrazil ji.
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Tento princip pohybu po internetových stránkách se nazývá surfování (surfing)
nebo browsování (browsing); budeme se držet přízemního českého procházení
nebo prohlížení. Jistě se mnou budete po chvíli praxe souhlasit, že tento princip
je až neuvěřitelně jednoduchý a pohodlný.
Internetový prohlížeč však má v rukávu ještě další pomůcky pro zjednodušení
práce. Typickým je příklad, kdy se chcete vrátit zpět na stránku, na které jste
byli předtím - cesta „vpřed― se ukázala jako nevhodná. Stiskněte tlačítko Zpět v
prohlížeči, můžete také použít klávesovou kombinaci Alt + šipka doleva do
okna se okamžitě načte předchozí navštívená stránka, bez čekání. Můžete takto
procházet zpět celou historií vaší cesty po Internetu a můžete pak také jít po této
cestě dopředu, pomocí tlačítka Vpřed (nebo Alt + šipka doprava ). Pokud
chcete zastavit načítání stránky (například vás zajímá pouze text, a ten už byl
zobrazen), stiskněte klávesu Esc nebo tlačítko Zastavit. Pokud chcete po
zastavení dokončit načítání, nebo už načtenou stránku zobrazit znovu (třeba
došlo k chybě či z jiného důvodu), stiskněte tlačítko Obnovit nebo klávesovou
kombinaci Ctrl + R (R=Reload, znovu načíst).
Několik tipů pro snazší práci:
1. Oblíbené položky.
Určitě budete chtít některá místa navštěvovat častěji - nemusíte si pamatovat
jejich adresy ani si je psát na papírek, prohlížeč má v menu Oblíbené příkaz
Přidat k oblíbeným položkám, kterým si tyto adresy trvale uložíte do jakéhosi
seznamu prohlížeče. Jejich pozdější vyvolání provedete stiskem tlačítka
Oblíbené (nebo i příkazu menu Oblíbené, obojí vás k nim zavede) a v
seznamu, který se objeví, příslušnou oblíbenou položku naleznete. Určitě si
časem vytvoříte i několik stovek oblíbených adres.
2. Pohyb po stránce.
Je-li stránka delší, takže se nevejde celá na obrazovku počítače, můžete se po ní
pohybovat klávesami a ‚ popřípadě můžete využít i ne příliš obratný rolovací pruh
vpravo. Na začátek stránky se dostanete stiskem klávesy Home na konec
stiskem klávesy End.
3. Všimněte si, že se při pohybu mezi stránkami mění obsah pruhu Adresa:;
může například obsahovat text: http://www.krouna.cz
Z toho vidíte, že se jedná o podobnou strukturu složek, jakou jsme poznali při
prozkoumávání počítače; pouze jde o to, že internetový server (počítač, který
vybavuje vaše žádosti o data) má vlastní jméno, jako například www.abc.cz,
něm jsou pak složky, podsložky a v nich pak konkrétní soubory obsahující
stránky - ty mají obvykle příponu .htm, html, asp a php.
4. V řadě případů chcete najít nějaké informace a neznáte adresu, kde se
nalézají. Pro tento účel byly vytvořeny rozsáhlé „zlaté stránky Internetu― nebo
tzv. vyhledávací servery. Na nich jsou uloženy obrovské seznamy klíčových
(důležitých, rozpoznávacích) slov na Internetu a současně i odkazy na adresy,
kde se tato slova vyskytují. V těchto serverech můžete zadat požadavek na
vyhledání pojmu, který vás zajímá, a server vrátí seznam stránek, kde se
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vyskytuje — vy pak můžete přímo na tyto stránky přeskočit. Nejdůležitější
vyhledávací servery jsou
V naší zemi: www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.google.cz, www.atlas.cz
Na světě: www.google.com, www.yahoo.com, www.altavista.com
Jako každá činnost vyžaduje i práce s Internet Explorerem určitý cvik - časem
sami přijdete na desítky různých urychlujících postupů, stanete se zkušeným
uživatelem a cestovatelem po domácím i světovém Internetu.
5. Časopisy na Internetu. Je jich hodně a mají obrovskou výhodu - nic za ně
neplatíte. V cizině je jich dost, ale i u nás už je dostatek výborných internetových
deníků. K ranní kávě nebo večernímu posezení není nic lepšího; ty nejznámější
časopisy jsou: www.novinky.cz, www.idnes.cz, www.blesk.cz
6. Internet je místem k nakupování. Tak jak Internet zpřístupňuje velké
množství informací, zpřístupňuje i obrovské množství zboží - zejména takového,
které normálně není k mání, které je specializované, dovážené z ciziny atd.
Stejně tak můžete na Internetu rezervovat letenky nebo ubytování v hotelech vše je obvykle snazší a hlavně levnější (bez telefonátů a faxů). Některé zajímavé
adresy: www.amazon.com nejstarší a nejlepší knihkupectví na Internetu (DVD
filmy)
Obrazovka počítače se systémem Windows Xp
Význam jednotlivých prvků a ikon
Plocha, tapeta
Představuje pracovní plochu, na které se objeví okna spuštěných programů.
Můžeme na ní ukládat dokumenty, vytvářet složky,mohou na ní být umístění
zástupci objektů. Může mít libovolnou barvu, nebo může být na ní umístěn
nějaký obrázek. Tomuto obrázku se říká tapeta.
Hlavní panel
V okamžiku, kdy začneme pracovat, se na Hlavním panelu objeví tlačítka
spuštěných programů. Vždy jsou na něm tlačítko Start. Panel nástrojů a
tlačítka stále spuštěných programů.
Tlačítko Start
Po klepnutí na něj se objeví menu ( nabídka činností, funkcí ), které můžeme
díky systému Windows 98 provádět.
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Panel nástrojů
Obsahuje ikony (přesněji zástupce) nejčastěji používaných programů. Můžeme
si je tam sami doplnit.

Ikony stále spuštěných programů
Zde vidíme ikony programů, které máme stále k dispozici. Většinou zde bývá
nastavení klávesnice, hlasitosti reprodukce hudby, času a data, plánovač
pravidelné údržby systému, nastavení obrazovky. Pokud máme v počítači
antivirový program, bývá zde i jeho ikona.
Tento počítač
Tato ikona představuje program, který se jmenuje Průzkumník. Ten slouží k
procházení disků počítače a složek na nich, vytváření a mazání objektů... Po
poklepání na tuto ikonu se otevře okno, kde vidíme disky, které obsahuje náš
počítač, dále pak složky s nastavovacími nástroji systému Windows XP.
Pokud je náš počítač v počítačové síti, je na Ploše také ikona Okolní počítače,
ve které vidíme nabízené disky okolních počítačů.
Koš
Koš slouží k odstranění (mazání) objektů. Můžeme se do něj dívat, (chová se
jako složka). Můžeme z něho objekty zpátky obnovit (vytáhnout na původní
místo). Koš také můžeme vysypat. Tím jeho obsah definitivně smažeme.
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Zástupce programu
Obsahuje odkaz na program, po poklepání na něj se příslušný program spustí.
Zástupců může být na Ploše více, nebo tam nemusí být žádný. Zástupce
poznáme podle černé šipky v levém spodním rohu ikony.
Zástupce složky
Systém Windows Xp nám připraví na Plochu zástupce složky Dokumenty, kterou
nám některé programy nabídnou jako první pro uložení datového souboru.
Ikona dokumentu
Představuje přímo tento dokument. Tedy odstraněním této ikony smažeme
vytvořený datový soubor s veškerým jeho obsahem.
Jakmile začneme pracovat, objeví se na Ploše okna spuštěných programů a na
Hlavním panelu tlačítka spuštěných programů:
Na následujícím obrázku souhrnně vidíme, co jednotlivé prvky obrazovky
počítače se systémem Windows Xp představují a jaké mají vazby na princip
práce počítače.
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Okno programu
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Název systému Windows XP vlastně znamená OKNA XP. Byl tak nazván proto,
že všechny spuštěné programy běží ve vlastním okně. Abychom mohli dále
pracovat, musíme se naučit (přesně a zpaměti) názvy jednotlivých prvků okna.
Titulek okna
Zde je uveden název datového souboru a název programu. Tj. vidíme, který
dokument ve kterém programu je v tomto okně otevřen.
Titulkový pruh
Slouží k optickému rozlišení aktivních a neaktivních programů. Můžeme za něj
také okno uchopit a přemístit.
Tlačítka : minimalizační, maximalizační a obnovovací
Slouží ke skokové změně velikosti okna za běhu programu.
Uzávěr : Umožňuje uzavření okna, tj. ukončení programu v něm běžícího.
Tlačítko ovládací nabídky : Je převzato z Windows 3.1, veškeré funkce v něm
uvedené se dnes většinou vykonávají jinak.
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Pruh menu
Obsahuje povely a volby programu, který v tomto okně běží.
Nástrojová lišta
Obsahuje ikony (tlačítka) povelů (akcí, činností), které se jinak nacházejí někde v
menu. Jejich výběr na liště je rychlejší než pomocí menu.
Nástrojových lišt může být několik a nemusí být jen nahoře pod menu, ale
mohou být vlevo i vpravo ve sloupci nebo „plovoucí“ volně po ploše okna i po
celé obrazovce.
Stavový řádek
Vidíme aktuální informace o datovém souboru, který v okně upravujeme.
Datový soubor
Zde vidíme datový soubor, který pomocí programu vytváříme.
Okraj okna
Umožňuje změnu velikosti okna uchopením, tažením a puštěním myší.
Šipky a posuvník
Umožňují rolování (posun) obsahu okna.
Posouvací pruh
Vidíme na něm, jaká část datového souboru je v okně zobrazena a jakou
nevidíme. Také máme přehled, kde asi se v dokumentu nacházíme.
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Spuštění programu, práce s jeho oknem
Spuštění a ukončení programu
Již víme, že soubory (tedy i programy) v počítači jsou na pevném disku.
Spuštěni programu tedy způsobí jeho nahrání do operační paměti počítače.
Program se objeví ve svém okně na Ploše Windows XP. Můžeme v něm
pracovat ( vytvářet dokument) a po uložení dokumentu na disk program ukončit.
Zástupce programů najdeme v tl. Start, ve volbě Programy, nebo přímo na
Ploše. Musíme dále vědět, jak se program jmenuje a ve které programové složce
se ve volbě Programy nachází.

Následující příklad ukazuje spuštění programu WordPad, Ten se nachází v
programové složce Příslušenství. (Pohybujeme myší jen rovně svisle a
vodorovně, jedeme po šipkách, ne diagonálně.)

1. Klepneme na
2. Vybereme
Programy
3. Vybereme
Příslušenství
4. Klepneme na

tl. Start
(ukázáním)
(ukázáním)
WordPad

Program se objeví ve svém
okně, na Hlavním panelu se
objeví
jeho
tlačítko.
Program
nyní
běží
(v
pamětí počítače), můžeme
v něm pracovat. (WordPad
je textový editor, mohli
bychom tedy psát text. To
však zatím neumíme.)
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Program ukončíme klepnutím na uzávěr X v pravém horním rohu jeho okna.
Tím je odstraněn z operační paměti počítače, dále neběží.
Maximalizované okno vrátíme do původní velikosti klepnutím na obnovovací
tlačítko, které nahradilo tlačítko maximalizační. Minimalizované okno obnovíme
klepnutím na jeho tlačítko na Hlavním panelu.
Změna polohy okna
Okno si můžeme posunout na libovolné místo na Ploše Windows XP. Uchopíme je
myší za titulkový pruh, táhneme (držíme stáje tlačítko myši) na námi zvolené
místo a tam okno pustíme.
Maximalizace a minimalizace okna, obnovení okna
Jsou to skokově změny velikosti okna. Program, který v okně běží, je stáje
spuštěn (je stále v operační paměti), a to i při minimalizaci okna.
Změna polohy okna
Okno si můžeme posunout na libovolné místo na Ploše Windows XP. Uchopíme
je myší za titulkový pruh, táhneme (držíme stále tlačítko myši) na námi
zvolené místo a tam okno pustíme.
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Velikost okna si můžeme upravit nejen skokově (viz maximalizace a
minimalizace okna), ale i plynule. Ukážeme myší na okraj okna (ukazatel myši
se musí změnit v oboustrannou šipku, uchopíme okno za okraj (držíme státe
tl. myši), táhneme okraj zvoleným směrem a po dosažení požadované velikosti
okna je pustíme. Pravý spodní roh okna má šrafovanou oblast, která se velmi
dobře uchopuje myší, můžeme však okno natahovat za jeho libovolný okraj nebo
roh.
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Přepínaní mezi spuštěnými programy
Systém Windows XP umožňuje běh několika programů najednou. (Jejich
počet je [zjednodušeně řečeno] dán velikostí operační pamětí a nároky
jednotlivých programů na tuto paměť). Každý program běží ve svém okně,
můžeme si upravit jeho velikost i polohu na obrazovce.
Do programu se přepneme:
1. klepnutím kamkoliv do jeho okna (pokud ho alespoň kousek vidíme),
2. klepnutím na jeho tlačítko na Hlavním panelu (to je přístupné vždy),
3. klávesovou kombinací levý Alt + Tab. Držíme levý Alt (palcem) a klepneme
(ukazováčkem) na klávesu Tabulátor. V okénku si vybereme program, do
kterého se chceme přepnout.

Klávesovou kombinací klávesa Windows + Tab. Držíme klávesu Windows
(palcem) a klepeme (ukazováčkem) na klávesu Tabulátor. Na Hlavním panelu
se přepínáme mezi tlačítky spuštěných programů.
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Aktivní okno
Okno programu, který je právě aktivní, se objeví na (nad) ostatních oknech a
má zvýrazněný (často modrý) titulkový pruh.
Neaktivní okna jsou jím překryta, pokud je aktivní okno maximalizované, tak
jsou jím zcela zakryta. Na Hlavním panelu však stále vidíme jejich tlačítka,
programy v nich spuštěné stále běží, jsou v operační paměti počítače.
Uspořádání oken
Klepneme-li na Hlavni panel pravým tlačítkem myši do místa, kde není tlačítko
žádného programu ani žádná ikona, objeví se menu, které ve středním poli
obsahuje volby pro uspořádání oken právě spuštěných programů. Vyzkoušejte si
všechny možnosti, včetně volby Minimalizovat všechna okna.
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Program Průzkumník - práce se soubory a složkami na disku počítače
Průzkumník slouží k prozkoumávání struktury složek v počítači.
Ten se spustí, jakmile zaklepeme myší na ikonu Tento počítač, která je
připravena na Ploše.
V okně Tento počítač vidíme disky, které jsou dostupné v našem počítači, dále
pak složky Tiskárny, Ovládací panely, Naplánované úlohy atd. Tyto složky
obsahují většinu nastavovacích nástrojů systému Windows XP, a to jak
uživatelských (přizpůsobení vzhledu systému), tak systémových (zajištění
správné funkce systému).
Podle Ikony poznáme diskem (A:), pevné disky (C:, D:, E:), CD—ROM (F:)
I síťové disky (G:).

Procházení strukturou složek
Otevření složky (vstoupení do ni)
Složku otevřeme (vstoupíme do ní) tak, že na ni poklepeme myší. Nebo jen
klepneme (složka se označí) a stiskneme klávesu Enter. Případně na složku
klepneme pravým tlačítkem myši a vybereme Otevřít.
Otevření složky = vstoupení do (dovnitř) krabice, kterou složka je. Volba
Nahoru pak znamená, že jsme z krabice vystoupili opět ven. Z toho, že vlastně
vstupujeme do krabice, vyplývá, co kdy vidíme — pokud jsme uvnitř, vidíme
objekty, které jsou ve složce, ale již nevidíme objekty, které jsou okolo složky.
Nahoru
Tlačítko Nahoru na panelu nástrojů způsobí, že ze složky vystoupíme o jednu
úroveň ve struktuře složek výš (vylezeme z krabice, kterou složka vlastně je).
Stejnou funkci má v programu Průzkumník klávesa Backspace (při práci s
textem slouží k mazání znaku nalevo od kurzoru).
Zpět (zcela vlevo s rovnou šipkou)
Toto tlačítko způsobí (podobně jako při procházení WWW stránek) skok do
složky, ze které jsme se do právě zobrazené složky dostali.
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Pokud bychom používali Jen výše uvedený způsob otevření složky, tj. poklepání
na její ikonu, mělo by tlačítko Zpět vždy stejnou funkci jako Nahoru. Jelikož
však mohu přejít z libovolné úrovně struktury složek ihned na jiný disk skočí pak
samozřejmě tlačítko Zpět jinam než tlačítko Nahoru.
Zpět (uprostřed na panelu nástrojů s doleva zatočenou šipkou)
Toto tlačítko odvolává některé akce (mazání objektu...).
Vpřed
Pomocí tohoto tlačítka můžeme skočit tam (do složky), odkud Jsme se dostali do
této složky volbou Zpět.

Mazání objektů - tlačítko Odstranit
Odstraní (vymaže) označený objekt. Přesněji: umístí ho do Koše. Stejný význam
má i klávesa Delete nebo přetažení objektu do (na ikonu) Koše.
Mazání v systému Windows XP je dvoustupňové. Odstraněné objekty jsou
umístěny do Koše, z kterého je můžeme obnovit (,‚vytáhnout‘). Koš občas
musíme vysypat - potom je jeho obsah nevratně pryč a přestane zabírat místo
na disku.
Kopírování a přesun objektů - tlačítka Vyjmout, Kopírovat, Vložit
Tato tři tlačítka slouží pro práci se schránkou. Můžeme tedy pomocí Schránky
přesunovat a kopírovat (duplikovat) soubory. Je třeba si však stále uvědomovat
fungování Schránky, samotné tlačítko Kopírovat nevytvoří duplikát objektu!
Chceme-li tedy pomocí Schránky nakopírovat soubor (vytvořit jeho duplikát)
někam jinam, musíme:
1. Označit tento soubor.
2. Klepnout na Kopírovat (soubor je umístěn do Schránky, navenek se
nestane vůbec nic).
3. Přejít ve struktuře složek na místo, kam chceme soubor nakopírovat.
4. Klepnout na Vložit (soubor je ze Schránky vložen do aktuální složky).
Postup přesunu souboru je téměř identický, jen bychom místo Kopírovat
vybrali Vyjmout. (Soubor by z původního místa zmizel.)
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Zjištění vlastností objektu - tlačítko Vlastnosti
Po klepnutí na toto tlačítko se dozvíme základní informace o objektu jako o
celku (velikost, datum a čas vytvoření atd.).
Změna zobrazení obsahu složky - tlačítko Zobrazit
Postupným klepáním na toto tlačítko se mění zobrazení objektů v okně složky (tj.
jen pohled na ně, s objekty se nic neděje). Můžeme si nastavit způsob zobrazení,
který nám v dané situaci vyhovuje.
Přejmenování objektu
Objekt označíme, stiskneme klávesu F2 (nebo po chvilce znovu klepneme do
názvu již označeného objektu) a napíšeme nové jméno. Nebo na objekt
klepneme pravým tlačítkem myši a vybereme přejmenovat.
Vytvoření složky
Postup práce:
1. Jdeme (přes Tento počítač) ve struktuře složek na místo, kde chceme složku
vytvořit.
2. Klepneme kamkoliv do okna vybrané složky pravým tlačítkem myši (nebo v
menu Soubor vybereme Nový objekt).
3. Objeví se menu, ve kterém ukážeme na Nový objekt
4. Objeví se další menu, v něm zcela nahoře klepneme na Složka.

Hotovo, vytvořili jsme složku (krabici). Můžeme ji použít pro ukládání
souborů.
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Elektronická pošta
Microsoft Outlook Express
Systém elektronické pošty předávat zprávy mezi jednotlivými uživateli Internetu
nebo i lokální sítě. Zjednodušený princip fungování je následující:
1. Každý uživatel má na svém počítači nainstalovaný program, který se nazývá
klient elektronické pošty, též e-mail klient. Tento program umožňuje zprávy
vytvářet a odesílat směrem k jakémusi poštovnímu úřadu (což je program běžící
na centrálním počítači čili serveru, který se už stará o zbytek, tj. v tomto případě
o distribuci na konkrétního příjemce) a také umožňuje doručené zprávy přijímat
a zobrazovat.
2. Existuje více velice různých klientských programů; nebrání to však zasílání
zpráv mezi nimi, protože se shodují na standardu přenosu těchto zpráv - a to je
podstatné. Sjednocujícím rámcem je síť Internetu a osobní internetová adresa to dohromady zabezpečí správnou distribuci zprávy.
3. Současně s elektronickou zprávou je možné zasílat i další digitální materiály,
jako jsou obrázky, zvukové soubory, tabulky Excelu, dokumenty Wordu atd.
4. Elektronická pošta se používá jak v Internetu, tak i v lokálních (firemních)
sítích, kterým se dnes často říká intranety. Vše řídí správně nakonfigurovaný
server, vy jako uživatel můžete být celkem bez starosti - můžete zaslat zprávu
kolegovi vedle do kanceláře stejně jako na druhý konec světa a stejně můžete
tyto zprávy přijímat, vše pomocí jednoho programu.
Elektronická pošta je nebývale efektivním způsobem písemné komunikace.
Především nevyžaduje, aby v okamžiku komunikace byly obě strany připojeny vy odešlete zprávu, a až se příjemce dostane k tomu, že se ujme práce s
elektronickou poštou, zprávu si přečte a podle potřeby odpoví. To velmi šetří
pracovní čas a činí jej příjemnějším, protože si vy řídíte, kdy budete „diskutovat―,
a nemusíte neustále ve střehu čekat na zazvonění telefonu. Je také
nesrovnatelně jednodušší, rychlejší a levnější než pošta tradiční, papírová:
zpráva dorazí na druhý konec světa do několika minut a vlastně zdarma, v rámci
paušálního připojení firemní sítě k Internetu; nemusíte se starat o veškerou
agendu, jako je tisk dopisu, podepsání, zabalení, odnesení na poštu atd. A je
také spolehlivější - zatímco se papírových zásilek běžně několik ze sta ztratí, je u
dobře nakonfigurovaného systému elektronické pošty riziko ztráty takřka nulové.
Outlook Express
Program Outlook Express je součástí skupiny programů Microsoft Internet
Explorer a dnes patří k nejrozšířenějším e-mailovým klientům. Je sice náročnější
na paměť a systémové prostředky počítače, ale je komfortní a výkonný. Je to
jaká si menší verze programu Microsoft Outlook 2000, který na rozdíl od
Outlooku Express není dodáván zdarma a je součástí balíku Microsoft Office
2000. Po spuštění programu (jeho ikona je umístěna na Ploše, nebo jej naleznete
v menu Start/Programy/Internet Explorer) se objeví obrazovka, kterou
ukazuje obrázek.
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Obrazovka ukazuje, že Outlook Express je univerzálnější, neomezuje sej en na
elektronickou poštu; v naší knize se však budeme zabývat právě touto skupinou
funkcí. Obrazovka má tři části, na kterých se dá dobře ilustrovat i činnost
programu samotného:
1. Levá část obsahuje tzv. složky, které můžeme připodobnit ke složkám
Windows. Do složky Doručená pošta vám automaticky „padají― doručené zprávy je to vlastně typická schránka na dopisy. Složka je schopna obsahovat
neomezený počet těchto zpráv; zde je můžete číst, ihned na ně odpovídat, již
přečtené a dále nepotřebné mazat, nebo také archivovat - přesouvat do jiných
složek. Složka Pošta k odeslání funguje podobně jako vaše přihrádka na stole, do
níž dáváte napsané a podepsané dopisy, které obvykle jednou denně sekretářka
přebírá a provádí jejich zabalení do obálky a odeslání. Pokud totiž nemáte trvalé
připojení k Internetu (resp. k poštovnímu serveru), hromadíte zde tyto dopisy, a
až se k Internetu připojíte, zadáte příkaz pro jejich hromadné odeslání. Pokud
jste připojeni trvale, odchází napsané zprávy okamžitě, bez toho, aby se
zastavily v této složce. Ve složce Odeslaná pošta se automaticky ukládají kopie
zpráv, které odešlete (tuto možnost můžete vypnout, pokud si to přejete).
Outlook implicitně vytváří zprávu jakoby „přes kopírák― a kopii ukládá pro vaši
pozdější kontrolu - jak je to potřebné pro ověření zadaného úkolu či vůbec pro
ověření „co jsem vlastně partnerovi před týdnem napsal, není třeba zdůrazňovat.
Složka Odstraněná pošta funguje stejně jako koš - ukládají se do ní vymazané
zprávy pro případ budoucí potřeby znovu si některou z nich prohlédnout, a
rovněž se dá jako koš ve Windows vysypat. Konečně, složka Koncepty je také
zajímavá, protože umožňuje ukládat rozpracované a ještě nedokončené dopisy.
To se vám při tvorbě dopisů stane často - napíšete jeho část a pak si náhle
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uvědomíte, že ještě něco potřebujete zjistit a že to budete vědět třeba až zítra. V
tomto případě si jej uložíte právě do této složky - má to význam zejména proto,
že sem takto můžete ukládat i jen velice stručné koncepty typu „napsat nabídku
firmy XY―, které se zde neztratí a stále vám budou připomínat, že máte rest k
vyřízení.
2. Pravá část okna má horní a dolní část. Horní část obsahuje seznam zpráv dané
složky, která je vybrána vlevo. Po tomto seznamu se můžete pohybovat
kurzorovými klávesami či myší; jakmile najedete na danou zprávu, otevře se v
dolní části okna její obsah, tj. zpravidla text, který zpráva obsahuje. Pokud
chcete s danou zprávou přímo pracovat, poklepejte myší na jejím jméně v okně
vpravo nahoře, čímž se otevře tzv. okno zprávy.
Vytvoření nové zprávy
Pro vytvoření nové zprávy, se nemusíte přepínat do nějaké složky Outlook
Expressu stačí kdykoli stisknout tlačítko Napsat zprávu.
1. Políčko Komu
Zde se píše adresa příjemce. Počet adres můžete zadat libovolný oddělených
středníkem.
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2. Políčko Kopie
Můžete zadat adresu příjemce, kterému není dopis přímo určen, ale kterého
chcete přesto informovat, že jste někomu odeslali dopis.
3. Políčko Skrytá
Jedná se opět o kopii, ovšem tzv. skrytou neboli slepou kopii. Pokud totiž pošlete
zprávu příjemci, ten uvidí, komu jinému jste ji poslali. Neuvidí ale, komu jste ji
poslali jako Skrytou.
a) Hromadná pošta
Jedná se odeslání e-mailu více uživatelům
4. Políčko Předmět
Zadáváte zde stručnou frázi, o co v dopise jde. Pečlivě dodržujte, aby hlavička
měla důležitou informaci.
5. Dolní, neoznačené pole
Slouží k napsání vlastního textu zprávy. Text můžete formátovat podobně jako
ve Wordu.
6. Psaní zavináče
Alt + V,

Ctrl + Alt + V,

Alt + 64

Práce s přijatou zprávou
Kromě celkem prosté možnosti vymazání zprávy, kterou si přečtete a dále
nepotřebujete (klávesou Del ‚ též stiskem ikony s červeným „x), máte několik
dalších možností práce:
a) Na zprávu odpovědět. To provedete příkazem Odpovědět autorovi.
b) Odpovědět všem. O ikonu dále je funkce, která umožní odpovědět nejen
autorovi této zprávy, ale též všem původním příjemcům, kteří byli uvedeni ve
zprávě.
c) Předat dál. Tímto přeposíláme daný dopis na jiného uživatele.
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