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6. FlashBlock: videa a reklamní bannery

Adobe Flash Player se nejčastěji na webových stránkách 
používá pro zobrazení graficky náročných reklamních 
bannerů, videí a v menší míře jako nezbytná součást 
samotné stránky (menu, navigace). Nemalá část 
výpočetního výkonu a paměti se tak spotřebuje na 
překreslování nevyžádaných reklam, což se nejčastěji 
projeví ve zpožděných reakcích při procházení obsahu 
stránek, nebo přepínání mezi záložkami. 
Naštěstí je možné ve většině používaných prohlížečů 
pomocí zásuvných modulů nastavit, že se Flash 
komponenty spustí až po kliknutí na ikonku FlashBlock. 

Elektronickou verzi tohoto letáku naleznete na adrese 
http://ekocentrumkoniklec.cz/ekoporadnapraha. 

Rozšířenou verzi textu naleznete na adrese:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/jak-vychazet-se-
starsim-pocitacem 

Odkazované zdroje: 

http://www.ekoporadna.cz/files/projekty/vystup
y_inspirace/kanc_technika.pdf

 
http://www.networkworld.com/community/blog
/computer-factories-eat-way-more-energy-
runnin
 
http://www.raymond.cc/blog/best-performing-
speed-and-memory-usage-ant iv irus-and-
internet-security-for-2010 

Leták, který jste právě dočetli, samozřejmě nemůže 
zcela pokrýt toto poměrně rozsáhlé téma. S dotazy se 
tedy neváhejte obracet na naši Ekoporadnu:
www.ekoporadnapraha.cz
poradna@ekocentrumkoniklec.cz

Kontaktní poradna na adrese:

Poradce pro výpočetní technologie

Chvalova 11, 130 00 Praha 3

Kamil Vančura, e-mail: it@ekocentrumkoniklec.cz

Vydalo Ekocentrum Koniklec v rámci projektu 
Ekoporadny Praha podpořeného Hlavním městem 
Praha.

Tento leták je vytištěn na recyklovaném papíře.

7. Použijte spolehlivý, ale efektivní antivirový 
program
 
Mnoho lidí si nainstalovalo antivirový nebo 
antispamový program, který již během startu 
operačního systému příliš intenzivním způsobem pátrá 
po možné infekci a dokáže o desítky sekund oddálit 
okamžik, kdy bude možné začít plnohodnotně pracovat. 
Pokud si prohlédnete grafy na blogu [3], uvidíte,
že mnoho antivirových programů dokáže zpomalit 
spouštění operačního systému a aplikací až 2x. 

Ekoporadna Praha
Chvalova 11
130 00 Praha 3
222 948 758
info@ekoporadnapraha.cz
www.ekoporadnapraha.cz

 Animace se spustí po kliknutí na tlačítko "FlashBlock" 

JAK PRODLOUŽIT 
ŽIVOTNOST POČÍTAČE
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