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Tipy – Triky 
Soutěž 
Vtip pro dobrou náladu

143. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Podvodné zprávy, podezřelé e-maily a SMS zprávy tvářící se, že jsou od Netflixu 
Dostali jste e-mail nebo textovou zprávu (SMS) požadující e-mailovou adresu, telefonní číslo, heslo
nebo platební metodu na Netflixu? Pokud ano, pravděpodobně není od Netflixu. Více...

Upozornění na zranitelnost v systémovém ovladači od výrobců Dell a Alienware
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na závažnou zranitelnost
systémového ovladače. Více... 

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku .

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=87118147936761
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=135950789420891
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=109371915835034
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=234768884014766


Tipy a triky

Dvě finty pro prohlížeč Mozilla Firefox 

Internetový prohlížeč Mozilla Firefox patří aktuálně k TOP3 prohlížečům, jeho podíl na trhu
se stabilně pohybuje mezi 7 až 8%. Mozilla za dobu existence Firefoxu přišla s mnoha inovacemi.
Některé přežily dodnes, některé ale upadly v zapomnění. Uživatelům Firefoxu nabídneme pár fíglů,
které možná neznají... 

Prohledávání otevřených karet. 
Pokud patříte mezi pokročilejší uživatele, kteří maximálně využívají možnost mít více webových
stránek na více tzv. kartách (záložkách), přijde vám jistě vhod možnost jednoduchého vyhledání
té správné karty. Tuto možnost oceníte v případě, kdy máte otevřeno velké množství karet, kdy
se karty "smrsknou" na nepřehledný pruh miniaturních záložek. Konkurence (Chrome, Edge) řeší
zpřehlednění například seskupováním karet či jejich zobrazením vertikálně, Firefox oproti tomu již
delší čas používá hledání karet přímo z adresního řádku prohlížeče.

Pokud kliknete do adresního řádku a zadáte znak % (procento), zobrazí se seznam aktuálně
otevřených karet. Což sice stále není zrovna vrchol přehlednosti, ale pokud budete pokračovat
v psaní toho, co hledáte, Firefox vám nabídne odpovídající kartu. Na příkladu vidíte vyhledání
klíčového slova Siemens, kdy našeptávač nabízí záložku s pračkou Siemens, přičemž tato
konkrétní karta ani není v záložkách vidět, protože je "schovaná někde vpravo za rohem" :)

Obraz v obraze 
Funkce Obraz v obraze (zkráceně PiP - Picture in Picture) je poměrně novou vychytávkou. Umožní
sledovat video v malém okně, a to i při práci mimo prohlížeč Firefox. Vlastně umožní sledovat v PiP
módu i více videí :) 

Jakmile otevřete webové stránky obsahující video, typicky například Youtube, po umístění kurzoru
do prostoru videa narazíte na ikonku, pomocí které zobrazíte video v PiP režimu. Okno PiP můžete
libovolně přesouvat po obrazovce přetažením myši a myší také změníte "zatažením za růžek videa"
i velikost PiP okna. 

https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]


Dvě finty pro prohlížeč MS EDGE 

Již rok funguje do Windows integrovaný prohlížeč MS EDGE na jádře Chromium. Tím se Microsoftu
otevřely nové možnosti a vývojáři již stihli do prohlížeče přidat řadu zajímavých funkcí a vychytávek. 

Svislé karty (záložky) 
O pár řádků výše jsme zmínili v souvislosti s MS EDGE zobrazení otevřených karet vertikálně, tedy
na výšku. Zobrazení svislých karet je ideální na obrazovkách s poměrem stran 16:9, které dnes lze
považovat za standardní. Svislé karty zaberou úzký pruh, typicky na levé straně prohlížeče, přitom
ale nechají stále dost místa na zobrazení webových stránek. 

Svislé karty se aktivují kliknutím na ikonku umístěnou v levém horním rohu prohlížeče:

Po kliknutí se v levé  části Edge objeví pruh s kartami - ten je rozbalovací, tedy standardně
se schová (zúží) a zobrazuje v podstatě jen ikonky ze záhlaví webu, ale po najetí kurzorem
se rozšíří a zobrazí i popisy záhlaví:

https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]


Ovládaní karet je jinak totožné, novou kartu otevřete kliknutím na ikonku PLUS v dolní části pruhu
s kartami, nebo klávesovou zkratkou Ctrl + T. Do klasického režimu zobrazí přejdete opět kliknutím
na ikonku nacházející se zcela nahoře v pruhu karet. 

Integrované snímání a úprava screnshotů 
MS Edge umí jednoduše pořídit screenshot (kopii obrazovky) zobrazené webové stránky a do jisté
míry také tento screenshot zobrazit. Sejmutí screenshotu aktivujete buď klávesovou zkratkou Ctrl +
Shift + S, nebo přes trojtečkové menu vpravo nahoře volbou Zachycení webu. Jakmile je snímání
obrazovky aktivováno, nabídne dvě možnosti - buď vytvořit výřez webu, nebo okopírovat rovnou
celou stránku. Pokud zvolíte výřez, můžete v dalším kroku vybrat buď prosté kopírování do
schránky, nebo volbou Přidat poznámky aktivovat jednoduchý editor. Tento editor se také aktivuje
v případě volby Celá obrazovka.

https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]


V editoru je dostupné jednoduché kreslení, dále pak možnost výřez sdílet, kopírovat do schránky
Windows nebo výřez uložit jako obrázek.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže: 

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní/slečna I. B., které tímto gratulujeme k výhře
softwaru AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma. 

Otázka zněla: 

Čemu se říká "Doxing"? 

Správná odpověď měla být:

Doxing je prakticky kyberšikana, přičemž útočníci se zaměřují na získávání a zveřejňování
skutečných jmen, čísel, adres, kontaktu na zaměstnavatele, osobních fotografií, účtů na sociálních
sítích bez souhlasů a vědomí jejich majitelů. Tyto informace pak publikují s cílem veřejně
pranýřovat oběť. 

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Čemu se říká v IT terminologii "Wizard"? 

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Norton Security Standard pro
1 PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 6. 2021 na e-mail amenit@amenit.cz. 

Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=265249655562840
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=271199738413094
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=9813957866325


 Vtip pro dobrou náladu

Velká nadnárodní IT firma vypisuje výběrové řízení 
na vedoucího oblasti zabezpečení a ochrany dat. 

Vedoucí personálního oddělení se ptá jednoho z uchazečů:

"Zkuste mi v jedné větě popsat, proč byste měl být právě Vy vedoucím zabezpečení?"

"Před dvěma dny jsem se naboural do Vašeho počítače
a sám sobě jsem zaslal pozvánku na tento pohovor."

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra 
Amenit s.r.o.  

ANTIVIROVÉ CENTRUM - MÁTE SE KAM OBRÁTIT

Amenit s.r.o. - jsme s vámi již od roku 1998, tel.: 556 706 203, 222 360 250

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=144463890795065
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=35329563268337
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=274321509778074
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=65695142361332
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=166634554388217
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=59009970257423
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=92639740196706
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=247153880429816
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ1Vwn8EhUv4LrGAhqomDin0gkOdPzUjxant6vOko%2fZmVg%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=197160222916857
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=UwMFE4XBeRQdbJu7dhf7hOFVyjXvD5w6AE53VWdb6S7pkG4zcGWH4rBY5JJqOAuG%2fiFEjMeNdF6PS1oSK5wsqCz9e8Bd1YIP7rkl2CrsYSxPs%2f74SX3BbUMY6ezBuXmX

