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13. Obrázky

KVALIFIKACE
levelu-xRuSteganografická
Milíu hráčiRu Jaku užu jsteu možnáu pochopilišu vu tétou kvalifikaciu seu budeteu iu nadáleu setkávatu seu
zavedenýmiu šifrovacímiu postupyRu Rozhodliu jsmeu sešu žeu siu prou vásu připravímeu iu klasickouu
steganografickouu šifruRu Nejvícu seu námu zalíbilu nápadšu vytvořitu šifruu zápalnouRu Pou několikau
dnechu vymýšleníu vhodnéhou provedeníu jsmeu všaku naraziliu nau zásadníu problémšu au tošu jaku
zajistitšu abysteu siu zápalnouu šifruu mohliu vytisknoutu samiRu Nenechaliu jsmeu seu odraditu
škarohlídyšu kteříu tvrdilišu žeu jeu tou nemožnéšu au su použitímu nejmodernějšíchu dostupnýchu
technologiíu jsmeu vyvinuliu unikátníu metoduu tiskuu nazvanouu burnyinkšu kteráu dosahujeu
požadovanéhouvýsledkušuautounaulibovolnémukancelářskémupapířeuaunaulibovolnéutiskárněšu
včetněu jehličkovýchžu Zníu tou neuvěřitelněšu aleu postupu jsmeu mnohokrátu otestovaliu jaku vu
laboratorníchšu taku vu terénníchu podmínkáchšu au ověřiliu jsmešu žeu vyjmau extrémníchu situacíu
fungujeubezproblémověR
Takžeu jaku nau to?u Jeu tou jednoduchéu yu zapálíteu papíru au získáteu hesloRu Aleu vezměmeu tou odu
začátkuRu Vu prvníu řaděu jeu potřebau vyvarovatu seu zapalováníu šifryu vu interiéruu čiu vu blízkostiu
hořlavinu–uzauhmotnéuškodyuzpůsobenéuneopatrnouumanipulacíuneručímeRuTakéuseuvyhněteu
prostorůmu su vysokouu vlhkostíšu jinaku vámu šifrau nebudeu hořetšu čiu místůmu su rychlýmu
prouděnímuvzduchušujinakuseuvámuheslounepodaříuvčasuzachytitRuIdeálníujeuzapalovatušifruu
vu rohuu papírušu přičemžu papíru držímeu zapálenýmu místemu dolůšu abyu seu plamenu pou papířeu
rychleurozšířilRuNásledněupapíruopatrněuodložímeunaunehořlavouupodložkušukdeujejunechámeu
dohořetšunačežuzískámeuhesloRuPozoržuJeuextrémněudůležitéšuabyuplamenuzachvátilucelýulistu
papírušu jinaku vámu pou dohořeníu zůstaneu balastšu kterýu můžeu bránitu správnéu interpretaciu
heslaRu Vu případěu nejasnostíu ohledněu zněníu heslau seu vyplatíu chvíliu počkatšu zu víceu
rovnocennýchumožnostíupakuzůstaneujedináR
Tentou textu berteu pouzeu jakou návodu nau získáníu heslašu žádnouu dalšíu informaciu vu němu
nenajdeteRuOrganizátořiuTMOUutímtouručíuzaufunkčnostukaždéhoujednotlivéhouvýtiskuušifryRu
Budeteyliu mítu pocitšu žeu vámu šifrau nefunguješu zašleteu námu jiu zpětu poštouu au vu případěšu žeu
uznámeuoprávněnostuvašíureklamacešuvámuzdarmauudělímeuvstupenkuudouhryRu
PřejemeumnohouúspěchůuauzábavyuvuluštěníutétoušifryuiuceléhouzbytkuukvalifikaceR
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