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POKUD SE VÁM TATO KNIHA LÍBILA, NAVŠTIVTE "KNIHY OFF LINE",
ke stažení zdarma, pro PC i čtečky: http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
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Začalo to celkem nevinně: pořád mi jaksi v Příložníku (pokud to nevíte, je to netový čtrnáctideník
čtenářů Hurontarie) chybělo něco, co by přilákalo i ty víc technicky zaměřené čtenáře, něco, co jsem
kdysi dělal pro enzin Amberzine: komentované technické novinky.
Koneckonců přečtu týdně alespoň dvacet různých netových i jiných periodik a mám k nim - asi jako
každý - svůj komentář. Tož proč nespojit příjemné s užitečným a když už to musím číst díky své
zvědavosti, technickému vzdělání a čtyřicetileté praxi, ať z toho také něco mají ti druzí.
Zvolil jsme ale trochu jiný formát než v Amberzinu: jen krátký popis a k tomu ještě kratší, někdy
vtipný - někdy méně - komentář. Ovšem ani vtip není samoúčelný: většinou je to kritika předčasného
entuziasmu, naivity či nepřesnosti zprávy. A protože technické novinky sleduji pěkných pár let, mám
tak trochu potuchu, kde se jedná jen o reklamní gimmick, falešné naděje nebo i snahu oslnit nepříliš
informovaného zákazníka.
Na druhé straně dovedu ocenit upřímnou snahu a odpustit - hlavně softvérovýn firmám - jejich slabiny
či problémy. Koneckonců bych nechtěl být v jejich kůži - ano, to už jsem také dělal, a dost dlouho.
Takže pokud jsou někde moje poznámky štiplavé, je to spíše moje netrpělivost, která nechápe, proč
některé chyby nelze opravit a hlavně proč se jim, proboha, podruhé nevyhnout.
Zvláštní "kapitolou" by byli hakeři a jejich záchodková filozofie. Zlobím se na ně jako každý, ale já
ještě o něco víc: náš softvérový průmysl má mnoho problémů a potřebuje nadané lidi. Jenže hakeři
místo toho raději ukájejí své libido jinde a postupně zdegenerují na akce, které jim sice zaručí
škodolibou radost, ale nedají pocit spokojenosti z toho, že udělali něco užitečného. A to je škoda,
hlavně pro ně, nikdy totiž nepoznají, jak opravu dobrý a silný ten pocit je...
Dal jsem jednotlivým kapitolám název podle věci, která na té stránce byla - podle mě - nejzajímavější.
Mnoho věcí uvedených v této knize už teď - ani ne za rok - zastaralo, ať jsou už na trhu nebo zmizely
"na smetišti dějin". Berte tedy tuto sbírku spíše jako historický snímek dynamického vývoje netu, vědy
a techniky v roce 2000. A že to byl rok plodný, o tom teď jistě nemusíme vůbec pochybovat.
Váš
Jan B. Hurych
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• Kniha Stephena Kinga, známého spisovatele hororů, z nichž
mnohé byly také zfilmovány (Shining, Pet Cemetary, Sliver) je
zdarma ke stažení na http://www.SimonSays.com/. Abyste ji mohli
číst, musíte si ovšem z téže stránky stáhnout nejprve
programGlassware Reader, který je 7 megabajtů dlouhý. Když ho
rozjedete, zjistíte, že musíte mít nejprve Microsoft Exoplorer, a to
nejméně verzi 4. A teprve když máte ještě ten, dovolí vám
Glassware stáhnout Kingovu knihu "Riding the bullet". Kniha pak
už je - vyjímečně - zadarmo; asi zjistili, že po tak únavném procesu
už nikdo nebude ochoten ještě za to něco platit. Ovšem Glassware
e-booky (rozuměj čtečky) už mají tento program - a patrně i
ekvivalent browseru IE - zabudovaný v sobě. Samotná vazba na
mikrosoftí IE je ovšem nešťastná (právě v době, kdy se Microsoft
možná rozpadne na menší mikrosoftíky) protože by to zase, opět
podle jejich známého receptu, odstrkáválo od stolu další browsery.
Tímto způsobem tedy chtějí propagovat e-knihy? Nevím, nevím.
• Oč jednodušší to máme my s naší edicí KNIHY OFF-LINE: knihu si stáhnete přímo, během pár
vteřin odzipnete a ikonu už jen vtáhnete do browseru, ano, toho, kterým nás právě teď čtete a ten může
být kterýkoliv. Adresa je na titulní tránce a snad nemusím podotýkat, že naše knihy jsou zadarmo zatím :-).
• Uprostřed února tohoto roku si jeden elektronický inženýr z Las Vegas zakoupil od fy. Netpliance
výrobek I-opener, který měl zpřístupnit jeho uživatelům přímý vstup na net. Ken ale provedl malou
úpravu na kabelu a hle, ze 100 dolarové krabice udělal počítač na úrovni PC s Pentiem I, který by
normálně stál až 700 dolarů. To mu nestačilo: vyvěsil na své netové stránce detaily, jak to udělat a za
čtyři dny na to už shromáždil 200 objednávek na "jeho" kabel, každý v ceně 35 dolarů. A ještě jedno
"hle": ač se nápad ukázal výborným tahákem pro firmu Netpliance a objednávky na I-opener (slovní
hříčka: foneticky to znamená totéž jako "otvírač očí") jen pršely, firma oznámila, že:
a) nově koupené krabice se už nedají předělat na PC, a
b) každý, kdo si krabici koupí, musí hned zaplatit měsíční předplatné 22 dolarů, tak jak to bylo
uvedeno už předtím ve smlouvě (a počítám, že to musí platit minimálně celý rok, jako subscribenti
jinde).
Není divu, že jejich akcie stouply a zase hned díky této "opravě" vesele spadly dolů.
O co tedy proboha šlo? Ale to víte, přechytračili. Aby nalákali zákazníky - to je ale prosím jen můj
dohad - rozhodli se prodávat krabici jen za cenu součástek, možná ještě hluboko pod tou cenou, v
domnění, že si to vynahradí na měsíčních poplatcích. Jak? Inu zvýšený provoz automatického serveru
je vlastně o nic víc nestojí (jen za elektřinu) a to i když je na serveru třeba desetkrát víc zákazníků
(pracuje přece automaticky!), ale ty zisky, dámy a pánové, ty zisky! Well, získov sevódňa něbúdět.
• Podíval jsem se tedy na stránku onoho "zlepšovatele": má na ní celý návod, jak to udělat. Jen pro pro
zajímavost: nebyl to jen kabel (který byste si doma mohli udělat za dva dolary), ale aby se s tím dalo

"normálně" pracovat, t.j. abyste mohli ládovat a používat programy z disku, museli byste si ještě přidat
hard-disk (ani floppy drajv to nemá). Zde je soupis toho, co v I-openeru za těch 100 dolarů opravdu je:
tištěná deska s mikroprocessorem (CPU WinChip, 180Hz), paměť 31Mbytů Dram, 16 Mbytů Flash,
video chip, audiochip, 56k modem, barevný monitor (25 cm diagonála) a vývody pro: klávesnici
(klávesnice asi také musí být nová, nemá to totiž klíč ESC a jiné, atd.), myš, výstup pro 2
stereo-reproduktory a výstup pro tiskárnu. Jinými slovy, těch 700 dolarů by vás to asi také stálo,
kdybyste to všechno kupovali v obchodě jednotlivě. Systém se dá upravit, aby pracoval buď ve
Windows nebo Linux. Pardon, už nedá, jak ohlásili. Navíc je jasné, že "normální" uživatel
modifikovaného systému by se potkával asi s mnoha dalšími nečekanými problémy, takže jedna pravda
zůstává: na počítači se nemá šetřit.
• Pushová technologie,(po česku tlačenka) skončila, jak jsem předvídaluž před dvěma lety v enzinu
Amberzinu, jaksi natrvalo, když následovník Poincastu to nakonec také minulý týden radši složil.
Pokud nevíte, co je Pointcast, buďte rádi: byl to program, který se sice dával zadarmo, ale pak vám
trvale hnojil obrazovku informacemi, které vás sice nezajímaly, ale které jste nemohli jen tak lehce
zastavit. Vím, že mi naskočil zrovna když mě přišel navštívit šéf a tak jsem mu musel dlouho
vysvětlovat, že ta výhodná koupě akcií za milion dolarů se mě netýká a že chci i nadále u firmy zůstat,
hlavně proto, že je to můj jediný způsob obživy. Navzdory jásavým křtinám Pointcastu, kde i časopis
Wired vystupoval jako štědrá sudička s přáním bohatého života (teď poctivě přiznávají že sa vraj
omýlili) a jehož nesmysly věrně opěvali někteří webmástři, mástři a podmástři i z Čech - zdravý rozum
přece jen zvítězil. Moje důvody proti Poincastu - vlastně proti jakémukoliv natlačování nechtěné
informace a nežádané reklamy - byly prosté: nepodceňujme inteligenci čtenářů na Netu. Oni možná
neví, co chtí, ale chtí si to vybrat sami.
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• Japonská firma Sony odstartuje v červenci 2000 bezdrátový
network, kde se budou data posunovat rychlostí 1.5 Mbps (oproti
dnešním telefonním modemům s 55 kbps či o něco rychlejšim
digitálním linkám). Zatímco Microsoft investoval do internetu po
kabelu (cable TV), Japonci už jedou do etéru. I ta cena bude závratná
(1420 dolarů za měsíc a chcete-li vlastní server, tak dokonce 1703
dolarů).
• Firma Network Solutions má za heslo bezpečnost vašich dat.
Prozatím se jí to moc nedaří: dvacet sajtů bylo nabouráno hakery
díky nedokonalosti jejich firemního systému. Když si majitelé sajtů
stěžovali, dostali odpověď, že si prý zaplatili "jen základní
zabezpečení", chtějí-li víc, musí si připlatit. Co je asi to základní
zabezpečení - že webmástra nikdo nezastřelí?
• Hakr z Montrealu (co si říká Mafia Boy), který se naboural do
Yahoo, CNN a jiných serverů, prý byl zjištěn díky logu v kalifornské
univerzitě, pod jejíž hlavičkou vystupoval. Některé zdroje ale tomu
nevěří: prý je na to příliš mladý (15let). Otázka zní, na co je vlastně mladý: na ilegální činnost či na to,
aby věděl, jak na to? Anebo se odborníci stydí, že je nabouralo dokonce i batole?
• Nedávný nápor slunečního "větru" (600 km/sec) způsobil extrémní výskyt polární záře.
Internenetová služna britské BBC uvedla nídherné snímky Jana Šafáře z brněnské observatoře.
• Bývalý programátor Microsoftu prý zabudoval do jejich programů před třemi roky "díru", t.zv.
"zadní vrátka", kudy se hakeři mohou nabourat přes e-mail do vašeho počítače a pak ho dálkově
ovládat. Hlavně se to týká programu Frontpage - Office 2000 už je prý opravena. Tak mi ten Microsoft
připomíná sousedovic kluka: ten taky chytí každý bacil.
• Nový typ klávesnice a sice skládací, jako u mobilového telefonu, ovšem rozložený pak do velikosti
normální počítačové klávesnice, přichází z Ameriky. Vynálezce použil pantografického složení
jednotlivých sekcí. Naskýtá se otázka, zda to okopčil z patentních rybářských příručních nesesérů nebo
z oněch proslulých přenosných krabic na nářadí či takových, jako má moje žena na šití. Časopis Wired
se úplně prohýbal chválou vynálezu, mě spíš zajímá, jak dalece to bude pevné, zda nebudou při
datlování nějaké to "echo", tj,. dvojitá písmena a podobně. A navíc: chcete opravdu nosit celou tu
klábosnici v kapse?
• Firma Celera si pospíšila s prohlášení, že už zmapovala celý lidský gen. Ukazuje se, že nikoliv,
jenom doplnila zbývající kategorie a zanedbala t.zv. "ocásky". Jinak je už zmapováno asi dvě třetiny
celého genomu, většinou z "veřejných" peněz.
• Ztratí Microsoft práva na Internet Explorer? Dovíme se to až 24 května. Dokonce jsou obavy, že i
Office a Windows 2000 budou "znárodněny". Rozšíří se tím další rozvoj (hlavně browserů), nebo to
uspíší pád softvérového obra? Osobně si myslím, že by se "znárodňovat" nemělo: ač jsme si na něj
stěžovali, Microsoft přece jen udával standart a bez toho by byl na netu jaksi zmatek....
• 24 letý student v USA dostal nečekaně telefonní účet na 275 dolarů - za telefonát do republiky Chad.
Proč? Inu zabrowsil si na lechtivé stránky na netu a stáhnul si jeden pornofilm. Nevšiml si ale - ani
nemohl - že se mu nejdřív z netu naloudoval mikroprogram, který mu odpojil modem od netu a
přepojil ho na normální telefonní linku se sazbou pěti dolarů za minutu. Dobrá, je to podvod, ale jeho

kalifornská telefonní firma, přes kterou spojení šlo, tvrdí, že musí platit: "hovor" se uskutečnil a
nezajímá je, jak byl nastartován. Každým pádem tedy budou peníze v čudu (pardon, v Chadu).
• V týdnu kolem 14 dubna došlo na burze k drastickému poklesu cen akcií internetových a i jiných
firem s novou technologií. Pamatujete, jak před deseti lety se totéž stalo t.zv. Mutual Funds? Důvod je
totiž stejný: je-li hodnota akcií uměle nafouknutá, dříve či později dojde k poklesu. To má ovšem tvrdý
dopad - i když počet finančníků, co skákají z oken, také poklesl (slyšel jsem jen o jednom). Skutečně
tragické ale je, že teď ztratí práci hromada dobrých programátorů a lidí od fochu....
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• U.S. odvolávací soud potvrdil rozhodnutí, že provider (to je ten,
přes kterého jdete na Internet) není zodpovědný za to, že jakýsi hakr
zneužil jméno jednoho subscribenta a pak vysílal výhružné dopisy
kolem světa v jeho jméně a s jeho zpáteční adresou. Předmětem
žaloby bylo, že provider ani nezjistil jméno hakera, který používal
jeho server. Osobně si myslím, že subskribent si jen chtěl na serveru
vynahradit to, že mu někdo neprávem vynadal :-)
• Radujte se darwinisté, vítězství je zcela jisté. Lebka nově
nalezeného apemana či jak se říká chybějícímu článku mezi opicí a
člověkem byla objevena - nu kde jinde než zase v Africe. Je to už
druhý nález: ten první byla ruka, stará 3.3 milionu let, nalezená
nedaleko odtamtud. Má to jen jeden háček: ta lebka je stará 1,5
milionu let. Že by to byla částečná reinkarnace přes tisíce milénií
anebo se jen vědcům poněkud mírně rozhasil časoměr?
• Genová terapie umožnila vyléčit dvě nemluvňata, která trpěla
porušenou imunitou (díky poškozeným genům). Zajímavé je, že do
"koktejlu" z kostní dřeni jim byl přidán virus, který působil jakožto nositel správného genu. Oba
chlapci prý teď mají imunní systém normální.
• Pamatujete na inženýra z Las Vegas který za 30 dolarů přeměnil krabičku fy. Netpliance na docela
slušný počítač? Nuže teď se mu podařilo udělat totéž z jiného výrobku, který se prodává za 59 dolarů,
ale chce to navíc si koupit hard-disk a připojit to na TV (krabička nemá monitor). Tisk označuje autora
- jemneuje se Ken - za hakera, což je ovšem nemsysl, jedno stojí to za zamyšlení: buď se ty krabičky
prodávají hrozně pod cenou, nebo jsou ty naše, normální počítače asi dost předraženy,co říkáte?
• Také jsem tu posledně psal o studentovi, který musel zaplatit 300 dolarů za porno film, neboť mu
místo z netu šel po telefonu jako dálkový hovor. Nuže v Chadu už to prý nedělají, ale zloději si našli
nové místo: Nuie, malý ostrov u Nového Zélandu.
• Praotec hakerů Kevin Mitnick, ač si svá léta odseděl ve vězení, teď nesmí veřejně přednášet a dělat
počítačového poradce. Začal totiž psát články jako žurnalista, ale stát se zřejmě bojí, že by mohl být
špatným příkladem. Zatím ale na tom ještě není tak špatně, aby si musel opět "vypůjčovat" čísla kredit
karet (jako to dělal dřív), aby se vůbec nějak uživil.
• Lékařům se podařilo úspěšně přenést na diabetiky geny, které řídí výrobu inzulinu. Tím by se
mohlo mluvit o vyléčení cukrovky, ale uvedení diabetici byli zatím jen myši.
• Softér se jménem Cart32, který používají malé firmy, co nabízejí nákup po Netu, má "zadní vrátka",
neboli díru, kterou se dají vytáhnout čísla cizích kredit karet. V příštím týdnu už prý budou "vrátka"
zavřena. Opět, jako u Microsoftu (MS), to má prý na svědomí mstivý zaměstanec a opět se neví kdo :-).
• Mluvíce o MS, je už téměř jisté, že soudce Jackson nařídí rozdělení MS na dvě firmy, na tu, co dělá
Wokna, jinak řečeno operační systémy a tu, co dělá to ostatní, tedy i browsery jako je Internet
Explorer. Firma MS se jistě odvolá, ale stejně poslední dobou odchází od firmy odborníci i vyšší
funkcionáři. Tak např. odešel i šéf finančního oddělení a proto nabízí MS svoje akcie na prodej přímo
zaměstancům a dává jim též nové tituly "víceprezidentů" a "zasloužilých inženýrů". Doufám, že to
nejsou ti, co vymysleli automatické otvírání příloh v Outlooku (navíc je to default t.j. nahodí se to při
instalaci automaticky samo, musíte si to vyloženě sami zrušit!).

• Firma Clinical Micro přivádí na trh ruční zkoušečku genů, která má umožnit lékařům najít, které
geny vás trápí. Například zjistí, je-li váš vysoký tlak genového původu, nebo jen proto, že špatně jíte způsob léčby se pak ovšem liší. Jak vidno, období prášků, přírodních bylinek a ještě později léčitélů
teď asi vystřídá nová móda: genová(nebo se říká geniální?) léčba. Ale jak poznáte odborníky od
šarlatánů? Nu lehce, ti druzí za to chtějí víc...
• Nově naklonované krávy budou podle odborníků i déle žít. Ale ruku na srdce: nebude hovězí z tak
staré krávy také i tvrdší?
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• Microsoft Windows prý někde používá podřadné
kódování 1xDES. Defakto 70 kvadriliónkrát podřadnější
(70x10 12 krát) než dnes už běžné 3xDES, kteroužto
enkrypci MS posílá s programem Windows jen na
speciální žádost, prý kvůli embargu. A nemají-li oba
počítače na lince nainstalované své 3xDES, přepne
klidně na 1xDES (i když jeden server 3zDES má!),
který je pro hakery sladký jako malina. A navíc vám to
ani nikde neoznámí! Kritici si proto podali
viceprezidenta MS, ale nevěřím, že to opraví dřív než u
Windows 4000 :-).
• Generální prokurátorka USA Janet Reno (
pamatujete na Waco?) varovala před novým virusem a dala nám radu: "Neotvírejte poštovní přílohy, i
když pocházejí ze zaručeného zdroje". Připomíná nám to úsloví z Homéra : "Nevěřím danajským, i
když dary přinášejí". Nakonec se ukázalo, že onen nový bug Ameriku ani moc nezasáhl - nebyl to tedy
Trojský kůň, ale spíše Ladybug (slunéčko sedmitečné).
• Microsoft prý opravil Outlook, zatím teda jen některé následky jejich nepříliš promyšleného
designu: určité fajly nebude možno otvírat vůbec (EXE a BAT a COM - no tak ono bude, ale ne z
pošty - musíte si je nejdřív někam okopčit), zatímco DOC půjde pořád ještě otvírat z pošty, Word už je
prý imunní. A když bude chtít virus - nebo kterýkoliv jiný program - číst váš adresář, Outlook vám to
dá vědět a zeptá se, zda to dovolíte, takže alespoň tomu bude možno zabránit - ale není tato otázka
poněkud zbytečná? Proč by u čerta měl nějaký jiný program číst vaši poštu? Také vám podá hromadu
varování, o kterých se šeptá, že často prý straší zbytečně. Mám dotaz: kdy bude opraveno to, že
Windows 98 a 2000 může otevřít program typu VBS přímo z pošty? "I Love You" virus ho totiž velmi
efektivně použil k proniknutí do celého počítače! Také se dovídáme, že nové záplaty MS, které zlobí nejde ale jaksi zase odinstalovat. Nu co, hlavně že Outlook jde odinstalovat. . .
• Opravdu dobrý tip jsem našel, už nevím kde: neotvírejte přílohy, které jste si neobjednali, nebo
které vůbec neočekáváte - a to i od přátel. Jak známo, nový virus "New Love" mění pokaždé jméno
oněch zhoubných příloh a posílá je na adresy, které najde v adresářích jinde - a pak tedy přijdou od
osob, kde mají vaši adresu, jinak řečeno od osob, které vás nějak znají a tudíž je znáte i vy!. Ovšem
dávat radu, jako už dala paní Reno, že se nemají otvírat žádné přílohy (některé podniky v ČR už
nařídily i to!) by ale paralyzovalo poštu úplně - ale to je to, co vlastně hakeři chtějí, ne? Malé varování:
pokud do vašeho firemního počítače virus nějak pronikne, vsadím se, že vedení podniku - míněno
manažeři, kteří pro vás onen Outlook zakoupili - bude blamovat zase jen vás!
• Pozor na seznamovací kanceláře - údajně prý prodávají adresy zákazníků a osobní data dál. Nejlépe
si předem zjistěte, zda jsou solidní, u nějakého úřadu (v Americe je na to Better Bussiness Bureau).
• V Quebeku musí mít webové stránky text i ve francoužštině - pod pokutou 1000 dolarů!!!!!! Zatím
jen u obchodních stránek, ale kdo ví, zda se tyto metody neujmou? Je to zatím první pokus kdy vláda
úspěšně diktuje netu - když nepočítáme Čínu. Nebo že by Internet obcházelo strašidlo pod heslem
nacionalisté celého světa, spojte se!
• Technologie miniteček (původně z Izraele) bude k už k dostání na trhu. Jedná se o tečkovaný
záznam na papíru velikosti 7,5x10 cm, do kterého se vejde 30 stránek textu, hudby či animace. Výhoda

je, že takový záznam se dá posílat obyčejným faxem, a na druhé straně pak přečíst skanerem a
dekryptovat (používám tento výraz neboť jde o utajení kódem, zatímco dekódování je už vlastně
převod normálního počítačového binárního kódu xpět na písmena).
• Klonované krávy jsou prý biologicky mladší než by měly být, tedy kalendářně. Zatím se nezjistilo,
zda jsou i mentálně mladší :-).Dotaz: mouhou být naklonované krávy také šílené?
• Genomové plantáže už vesele chrlí genové výrobky, hlavně v oboru zemědělství. Zvířecí
geno-výroba je už také na pochodu. U lidí se zatím uvažuje jen o léčení geny. Zatím :-).
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• Japonsko má nyní už 57 miliónu celulárních telefonů
(po česku "mobilů") - tak mi napadá, že automobil je
vlastně automatická odpovídací telefonní mašina, ne?
"Normálních" telefonů mají jenom 55 miliónů. I to je
ovšem slušné číslo, uvážíme-li, že podle statistiky je
telefon největší požírač času (na druhém místě jsou
mítinky a na třetím jsou "neplánované" práce). A
podržme se, 10 miliónů z těch mobilů má už přístup na
WEB (tj. asi 18 procent) a narůstají v poměru 20 tisíc
denně! V roce 2003 jich má být na celém světě asi 525
milińů a tak už se pro ně vyvořil i nový protokol WAP (
Wireless Application Protocol), který možná vytlačí starý dobrý HTML a jeho různé mutanty.
• Americká firma AT&Tuž zavádí na jejich telefonech dokonce přístup na WEB zdarma!
• Globální populace Internetu dosáhne na konci tohoto roku 370 miliónů (v prosinci to bylo "jen"
275 miliónů!).
• Nedávný puč na Fidži byl vysílán "live" na netu. Jak je vidět, debilita světem - pardon, Netem vládne.
• Vědci v Austrálii zjistili, že Viagra může prodloužit život řezaných květin, když se totiž přidá do
vody v květinové váze. Dokonce i utržené ovoce se v pak zkazí pomaleji. Navíc Viagra stimuluje růst
mladých rostlin a potlačuje etylen, který přispívá k jejich rychlejšímu stárnutí. Universita v Newcastlu
už vymyslela specielní kontejnéry pro transportaci květin, obsahující kysličník sodíku přeměněný v
plyn. Praktická otázka: pokud se to uchytí, bude pak milenci stačit cestou dokonce jen čuchat do
pytlíku s květinami, které přinese své milé na rande?
• Lékařům se podařilo otestovat vakcínu proti rakovině (Avicine), která provokuje imunní reakci na
HCG hormón, jež se vyskutuje u všech druhů rakovin. Účinky vakcíny jsou prý stejné jako u
chemoterapie, ale bez negativních následků.
• Otisky DNAu zločinců ve Spojených Státech a Anglii způsobují bolehlav policii, neboť poslední
dobou se vyskytl případ zadržení nevinného občana. Pravděpodobnost dvou osob majících stejné DNA
je 1 ku 37 miliónům - jenže to je číslo matematické, náhoda může přát tomu, že se to vyskytne ve
větším poměru. V uvedeném případě měl občan alibi. Zde je také další důvod proti klonování lidí:
např. při deseti klonech bychom pak nevěděli, kdo z nich je vrah (předpokládám, že i otisky prstů by
měli stejné, ne?). Mimochodem časopis Nature na netu uvádí zdarma zájemcům celou "knihovnu"
genomu, tak jak zatím byla zjištěna. V USA už začínají mít obavy z toho, co jsem předtím zde napsal:
která léčba pomocí DNA by se měla povolit a která je jen humbuk, nebo dokonce i škodlivá.
• Nová prezidentka firmy Hewlett-Packard Carly Florina (pamatujete vůbec první kalkulačku od
H-P?), která tam už jednou pracovala jako úřednice, se teď vrátila na místo značně vyšší, k závisti
ostatních děvčat, předpokládám. Její plán je prostý: vrátit firmu z demokratického chaosu (kde nikdo
nechtěl brát žádné riziko) zpět do tuhé discipliny bývalých zakladatelů H-P.
• Posluchači radiového vysílání po netu narůstají - dokonce se teď prodávají malé radiopřijimače,
které přijímají specielně zakódované vysílání s "digitální" čistotou přenosu. Zatímco hudba na Real
Audio je opravdu kvalitní (myslím tónově, ne už také kompozičně), při analogových modemech je
pořád ještě hodně "přestávek", kdy je váš link zahlcen. To se u modemů na cable TV nestává, neboť

přenosová rychlost je značně větší. Proč vůbec lidé přecházejí na radiové stanice na netu? Mnohé mají
lepší programy, než AM či FM, které jsou vlastně určeny převážně týnejdžrům, kteří mají poměrně
"úzký" názor na to, co je a co není hudba. Také kvalitní mluvené pořady už na radiových vlnách skoro
neuslyšíte, o TV ani nemluvě. Na WEBu ještě ano - teď už jen aby to všecko zase nezamořily reklamy.
..
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• Genová terapie se dostala pod zvětšovací sklo Národního Institutu
Zdraví (VIH) v USA - patrně kvůli neštěstí v Pennsylvánské
Univerzitě, kde jim jeden pacient zemřel. Univerzita se zavázala, že
bude dělat pokusy jen na zvířatech. NIH bude navíc kontaktovat
všechny ústavy a soukromníky, kteří se léčením pomocí DNA
zabývají. Jak jsem už tu popsal, vyrojilo se už dost pochybných
projektů, kde jde spíše o výzkum kapes pacientů.
• Geneticky modifikované potraviny jsou na pochodu a budou dále
vzkvétat, obzváště obilí a podobně - alespoň v USA, podle mluvčího
ministerstva zemědělství. To mi připomíná zprávu z minulého týdne,
o kanadském farmáři, který krmí své ovce jistou směsí, takže jejich
mléko má pak poskytovat materiál pro vlákna na neprůstřelné vesty.
Zřwjmě jim teď tak vyapsené ovce nechce dodat...Americká armáda
na něm žádá odškodné, byl to zřejmě její patent a sama hodlá
takových ovcí pěstovat 1500.Dovedete si představit ty skvělé
kombinace: např. neprůstřelný protipěchotní dudlík s.č. NPD-33?
• Stát Michigan hodlá zakročit proti netovým firmám, které nehodlají vyjevit úřadům své obchodní
praktiky a vymlouvají se na "ochranu soukromí". Federální zákon USA - ve stejném smyslu - se
připravuje.
• Stephen Kingpřipravuje novou knihu, e-book, na červenec, kterou bude prodávat kapitolu za 1 dolar.
Ačkoliv jeho snaha zavést elektronické knihy byla chvályhodná, nepřinesla mu napoprvé velký
finanční úspěch. Kdyby se zeptal nás, dozvěděl by se, že už jsme o krok dál - naše KNIHY OFF-LINE
jsou totiž zadarmo, takže nechceme dokonce ani ten dolar...
• Digitální fotoaparát firmy Cannon - který zvládne 2 magapixly, je velikosti kreditkarty (?) a stojí
jen sto dolarů - zaplavil tokijské elektronická tržiště Akihabara. Jmenuje se Digital Ixy, je "tlustý" jen
2,5 cm a je - zatím - nejmenší na světě. Ve Státech se objeví v červenci pod jménem Elph (něco jako
trpaslík), v Evropě asi ještě dříve, pod jménem Powershoot. Je zajímavé, že v Japonsku bude stát asi
700 dolarů, což si mohou dovolit při jejich kurzu jen Japonci. To je důvod, proč jsem si kdysi, když
jsme se browzdal v Akihabaře, koupil jen zpívající pohlednici za deset dolarů :-((.
• AMD ohlásil svůj gigahertzový (1000Mhz) mikroprocessor, nové Pentium (od Intelu) bude také už
na jeden gigahertz a Compaq, Dell, IBM a Hewlett Packard jsou ready je zabudovat do svých PCček.
• Bezdrátový přístup na net není tak rychlý, jak by se zdálo: max. je 9600 bps, ale nová technika,
I-Burst wireless technology, prý umožní až jeden megabit za sec.
• Firma Myriad, která má patent na testy pro rakovinu prostaty, tvrdí, že určité zděděné mutace
nejmenovaného genu zvyšují risk rakoviny. Způsob léčení prý je ale ještě pár let daleko.
• A něco radostnějšího:vědci zjistili, že metastázám z rakoviny prsu se dá zabránit vstřiknutím
chromosomu 11. Údajně prý obsahuje gen, který vznik metastáz potlačuje.
• Organizace Světového Zdraví varuje proti nadmírnému používání antibiotik - bakterie, které přežijí,
totiž mutují a získávají proti nim odolnost, kterou přenesou na další generace. To může v budoucnosti
vést k novým epidemiím, kde už antibiotika nezaberou.
• Moderní hnojiva a prostředky proti hmyzu jsou patrně příčinou rozšíření některých nemocí jako je
Alzheimer a jiné. U.S.A. a Kanada, kde jsou tyto choroby v enormním počtu, začíná studovat jejich

geografický výskyt. Tak nevím: o koincidenci geografického výskytu Alzeheimera a hnojiv jsem slyšel
v televizi už před deseti lety. Je to jen kachna, která se periodicky opakuje, nebo to vědcům trvá tak
dlouho vůbec na něco zareagovat?
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• Genová mapa je hotova. Firma Celera Genomics prohlásila, že k
tomu použila sperma šesti osob, ale hlavně jedné z nich. Hádá se, že
dárce je Craig Venter - Chief Executive Officer (něco jako
president) fy Celera. Připomíná mi to knihu Milana Kundery, kde
lékař ve Františkových lázních svým egem ve zkumavce
obšťastňoval eggs (vajíčka) svých pacientek. Skandál vypukl, když
všechny děti narozené od určitého roku začaly nosit brejličky jako
jejich krátkozraký tatínek (a to krátkozraký nejen fyzicky, ale i
mentálně, mělo ho to napadnout, ne?). No vidíte, tak jsem se dostal
od genů zase ke genům :-)). Jen tak mimochodem: jeden americký
film zobrazil na Kunderovo téma jeden dokonce skutečný příběh
lékaře, který se takto bezpohlavně rozmnožoval. Je potěšítelné, že se
Celera spojila ke spolupráci s konkurenční společností Human
Genome Project, která navíc také používala vzorky krve od
ženských subjektů. Zajímavé je i zjištění, že rasa nečiní v genomu
žádné rozdíly. Kde to teda je?
• 28 náklaďáků odváželo první část největšího počítače světa (od IBM) z New Yorku do Kalifornie,
do Federální laboratoře zbraní. Bude zabírat plochu velikosti dvou baseball-ových hřišť a brát elektřinu
asi jako jedno malé město.
• Firma PPL Therapeutics která se zůčastnila "výroby" klonované ovce Dolly, teď vypěstovala dvě
ovce metodou, která má umožnit transplatace zvířecích orgánů na člověka. Vložili totiž nová DNA to
vajíčka, jehož jádro bylo předem odstraněno. Ovečka se jmenuje Diána a ovčáček - padon, beránek Kupid.
• Cambridge Display Technology spolu s Seiko Epson vyrobily novou plastickou hmotu LEP (Light
Emitting Polymer), která prý odsune dnešní LCD obrazovky pro TV a laptopy rovnou do šrotu. Tato
"obrazovka" se bude přímo tisknout laser-printerem a výroba tedy bude značně levnější. Na rozdíl od
LCD typu - který se stavá průsvitným při přítomnosti elektrického náboje a tudíž potřebuje zdroj světla
v pozadí, LEP dokonce světlo samo vyzařuje.
• Galileo Space Probe by mohla nakazit bezbranné "obyvatele" jednoho z měsíců Jupitera, ledovou
Evropu, podobně jako Kolumbusovi námořníci nakazili Indiány neštovicemi. V oceánech Evropy totiž
může existovat život. A tak se vědci starají, aby se nic nenakazilo.
• Elektronický podpis je nyní uzákoněn ve Spojených Státech. Je zajímavé, že výraz "elektronický
podpis" se ani jednou v zákoně nevyskytuje, jen je volně popsán jako "elektronický zvuk, symbol nebo
proces, přiložený, nebo logicky připojený ke smlouvě". Podle toho se tedy může podepsat i naše psina
Tara, dokonce jenom štěkem (jenže ona není Američanka a navíc rozumí - a štěká - jen česky!) .
• Hakr ohrozil život astronautů v roce 1997, přiznala NASA. Když se připojoval shuttle k ruskému
Miru, naboural se hakr do systému, který monitoruje tělesné funkce astronautů. Prakticky pouze
zablokoval trafik, a NASA měla náhradní systém, ale je to důkaz, že prostě hakerům nic není svaté. A
že, jak zpívali V+W: "vždycky bourat se dá hla-vou!" hlavně tma, kde na druhé straně ta hlava jaksi
chybí . . .
• Kompjůtrový pionýr a futurista Raymond Kurzweil předvídá , že v tomto století nanobotová
technologie (tj. s roboty o velikosti nano) bude schopna zmapovat neuronovou skladbu našeho mozku,

virtuální realita bude spolupracovat se všemi lidskými smysly a také se zvýší průměrný lidský věk (no
to vím taky, všichni stárnem, že ano :-)). Počítače se budou dále miniaturizovat, i obrazovky, a také
počítá, že budou vbudovávány třeba i přímo do lidských brýlí. Také rychlost zpracování dat, která se
zdvojnásobí za každých 18 měsíců (Moorův zákon), nebude, jak si někteří myslí, tak rychle omezena když uvážíme zmenšení vzdálenosti mezi tranzistory na pouhé atomy. Vtip je v tom, že lidé přicházejí
s novými technologiemi. Také jiné faktory hrají roli: naše počítače pořád ještě nedovedou tak snadno
rozeznat pattern (vzorec, složení) jako to třeba umí náš mozek. Jak dalece je Ray přesný se svým
odhadem? Nu on tvrdí, že byl první, co předvídal: rozpoznávání písmen i pro různé fonty, první
akustickou čtečku pro slepé, stolní skanery, první syntetizér, který zcela napodobil piano, a první
akustické slovníky pro veřejnost. Počítám, že si za sto let řeknem, jak dalece mu to vyšlo tentokrát. Já
tady možná už nebudu, protože se mi asi příliš zvýší můj kalendářní věk.
• Bill Gates ohlásil s velkou slávou svůj Microsoft.net, údajně pátou generaci aplikace počítačů: bude
to personalizovaný WEB, plný osobních a jiných dat, pochopitelně v XLM, spojený s možností
telefonování, komunikací s druhým počítačem v autě, rozpoznáváním řeči a podpisů. Jak je vidět,
tentokrát už dochází Billovi fanatazie: všechny ty věci už tu dávno jsou, snad jen ne v tak velkém
měřítku. Co mě se týká, já sázím spíš na futuristu Kurzweila, který má alespoň odvahu vidět za roh.
Však on už Bill také není žádný mladík a se nedivme se, že začíná být - jak se to slušně řekne? - jo,
konzervativní.
• Sbohem skripta? Tak se to alespoň snaží tvrdit výrobci goReaderu , jinak též zvaného "inkubátor",
protože bude obsahovat všechny knihy a přednášky pro studenty daného ročníku a specializace. Bude
velký jako laptop a studenti si do něj budou moct psát i poznámky. Také populární "ruksáčky"
studentů, kde si tahají všechnu možnou literaturu, asi zmizi - nahradí je krabička s CDčky. Kam si pak
asi dají svačinu, to nevím.
• Podle advokátů Napsteru je stahování a hraní hudby z netu legální, pokud na tom uživatelé
nevydělávají. Pochopitelně je v zájmu Napsteru, aby tak tvrdil, dal totiž na síť specielní hudební
brouser, navíc zadarmo, který ono stahování umožňuje, a to dost rychle a ještě skanuje net pro další
muziku. Autoři písní a hudební společnosti jsou pochopitelně názoru jiného: jde tu o miliardy dolarů, o
které přijdou.
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• Obřízkou proti AIDS - opět se objevila fáma,
tentokrát z vědeckých kruhů z Jižní Afriky, že obřízka
zmenší rozšiřování této choroby. Není to sice taková
úplná blbost, jako když mládež v USA věří, že
Coca-Cola zabrání AIDS - nicméně je tu nebezpečí, že
to někdo špatně pochopí. V nejbližších letech má
zemřít jen v Africe (!) asi 30 miliónů lidí na AIDS.
Možná, že je už na čase vedle velryb zachraňovat také i
lidi.
• NASA hacker o kterém jsem psal posledně, byl
chycen. Zajímavé je, že podobně jako patriarcha
hakerů, Kevin Mitniick, také i on začínal tím, že kradl kredit karty. Co víc dodat?
• Seth Godin, který sice není tak známý, jako Steven King, dává svou knihu na netu zadarmo. Vidíte,
už i to od nás odkoukali, až na ten formát PDF - ten vskutku pamatuje . . .
• Darwin a Dawkins nás poučují o "sobeckém" genu DNA. Je zajímavé, že mnohá zvířata naopak
kooperují, aby přežila. Tak například mravenci. Jejich schopnosti, jak najít nejkratší cestu zpět k jejich
kupce jsou předmětem vědeckého výzkumu. Také studium t.zv. "evoluční adaptace" začíná lézt
darwinistům na nervy. Je zajímavé, že Darwin napsal ještě vedle knihy o "naturálním" výběru také
knihu o "sexuálním" výběru, která se už slavnou nestala. Jak je vidět, neodarwinisté si jeho učení
zjednodušují - náš dobrý přírodověděc Charles si totiž také všiml, že ono to přežití není tak
jednoduché: dnes víme, že potomek získává totiž jen polovinu DNA od každého rodiče. A když zrovna
nedostane tu "vyvinutější" část po otci či matce, musí také jeho "linka" vyhynout, ne? Nu a pak jsou
druhy, které asi nikdy nevyhynou a to jen proto, že mají extrémně moc potomků. Tak např. králíci mají
na světě ze všech zvířat asi nejvíc nepřátel a navíc nevynikají žádnou inteligencí - a přesto se nezdá, že
by byli na vymření. Inu, jak se zpívá v písni o strojvůdci Casey Jonesovi: "Příroda, ta se umí ozvat"...
• Slepá myš uviděla a to díky geneticky modifikované chemické derivaci vitaminu A. Naskýtá se tu
možnost získat zrak třeba i pro děti, které se narodí slepé.
• TV po telefonním kabelu je předmětem výzkumu. Tři stanice už začaly takto vysílat. Je to
pochopitelně jen po digitální telefonní lince, ale konkurence kabelové TV (teda ne té v kabelce, ale po
kabelu) už je na světě.
• Microfost se nebude stěhovat do Kanady, jak se tutlalo - no jistě, jak by k nám zatáhli všechny své
zaměstnance? Ovšem pozor, tak jednoduché to není: existují různé obezličky, např. přestěhuje se jen
hlavní kancelář a jdou-li platy přez ni, vyhnou se tak firmy např. různým daním. Tak proč ne
antitrustovému zákonu, že ano?
• Light-scattering spectroscopy je název nové technologie, která má udělat detekci rakovinných
buněk rychlejší a spolehlivější. Spektroskopický rozbor osvětla odraženého od buněčných jader totiž
může nahradit i biopsii.
• Genová diskriminace pojištěnců se prý dít nebude, ohlásily některé pojišťovny ve Státech. Ano,
testy se budou konat, ale nemusí si je platit pacient. A zjistí-li se, že je žena např. geneticky náchylná
na rakovinu prsu, nebude jí pojištění odmítnuto. Zapomněli dodat, o kolik jí ale to pojištění zvednou.
Jak už jsem tu říkal, každý se už chce nějak přiživit na historickém genovém zmapování ...
• Mluvící elektronické knihy pro nevidomé jsou další novinka v e-bookách a používají nové

technologie, objevé slepým učitelem, Georgem Kercherem. Oproti knihám na magnetofonových
kazetách se dá v těchto knihách i rychle "listovat" na různé stránky. To by ovšem mělo jít na
analogovém CDčku také, ne?
• Nanotechnologie, nazvaná tak podle "bionářadí" velikosti nanometru, které by pomáhalo hlavně v
medicině, je na pochodu (kdo chcete vědět víc, přečtěte si od K. Erica Drexlera "Engines of Creation:
The Coming Era of Nanotechnology".) Tak např už byla vynalezena "nanolokomotiva", které se
pohybuje na principu píďalky. První návrh provedli v Izraeli se spoluprácí s University of Chicago.
Byla předváděna nedávno v Budapešti.
• PC Expo
otevřelo v New Yorku, hlavně s bezdrátovými aplikacemi pro PC, Net, hudbu a podobně.
• Brambory, které by v sobě měly geneticky nainženýrované různé vakcíny, by umožnily "očkování"
en masse, ve velkém. Jak dalece by je ale bylo možno vařit, smažit či péci v oleji, aniž by ztratily
vakcínu, to jsem se nedočetl . . .
• Ze stepí Kazachstanu vylétla na oběžnou dráhu další část orbitové stanice Země, tentokrát navržená
a vyrobená v Rusku. Projektu se také záčastní Američané, Kanada, Japonsko a Evropa. 20ti tunovou
část "Zvězdy" bude následovat ještě 35 takových výletů...
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• Telefony tohoto milénia budou podle nedávné konference v San
Francisku vypadat jinak: budou lehčí, více sexy (to řekl Wired, ne já),
budou mít celobarevné browsery a přístup na WEB po celém světě.
Teď mi ještě řekněte, kdy to ta která telefonní společnost zavede nebo že by to byla jejich konkurence?
• Technici a inženýři pozor! Německo potřebuje odborníky a proto
bude vydávat green cards (povolení pracovat) pro odborníky s
experiencí v informační technologii. Začne tím tedy konkurovat
Spojeným Státům,které to už dělají. Pohov!
• Díry v Microsoftu, pardon, v jejich Internet Exploreru a Outlooku
se pomalu zalepují. Připomíná mi to anekdotu: "Tak jsem si člověče
koupil cedník a on teče. Dal jsem ho teda zaletovat, ale teď zase
necedí."
• Pozor na zkrachovalé firmy na Netu! Vaši informaci, zvláště z
kredit karet, teď zrovna jedna firma vesele "propouští" do světa. Já
osobně nerad na netu nakupuji, stejně mi věci od nich přichází domů
jen jen poštou - a ta je ovšem tak pomalá, že plně zabije rychlou internetovou službu (viz poznámky
typu: očekávejte zboží během tří týdnů). Chtělo by to kurýrní poštu, rychlou a pokud možno levnou.
(Pozn. Jak je vidět, e-mail tu papírovou poštu nejen nezabil, ale ani ji nepomohl zrychlit - je to prostě
monopol poštovních panáčků, jedou, jedou, do Rokycan. . .)
• Podobně pozor i na falešné banky , také se jich už pár objevilo. Začímám si myslet, že se teď chytá
internetu každý podvodník - asi proto, že tam také poslední dobou přišlo hodně naivů - viz můj článek
ve Vědě Neviditelného Psa: "Kónmeni".
• Hakeři v USA jsou rekrutováni vládou, aby bojovali proti podvodu na Internetu. Jednak proti jiným
hakerským firmám (ano, už to jsou celé firmy!), ale také pro boj proti špionížním službám druhých
států, které se přes Internet mohou pěkně napást na jejich tajemstvích.
• V kanadské Ottawě vědci roztočili pomocí dvou laserů molekuly hmoty takovou rychlostí, že se
tyto roztrhaly. Použití? Nu teplo to umí také, ale neumí např. separaci plynů, izotopů, atd.
• Jó pane Einsteine, to jsou věci! Americkým vědcům se podařilo překročit rychlost světla, o celou
1/300 a zdálo se, jakoby pak světlo běželo nazpátek! Jak je to možné? Světlo, které cestuje jako
"svazek" či pulz, může totiž dosáhnout větší rychlosti než známého "c". Takže to Einsteinovi neublíží,
on o svazku nemluvil. Naopak to, že jde světlo zpomalit, je už dávno známo: rychlost c totiž platí jen
pro vakuum. Tak se např. vhodnou hmotou podařilo světlo zpomalit až na 17m/sec - takové předjede i
cyklista!
• Sluneční energie se zpracovává dosud velmi draze, ale v Severní Karolině přišli na něco nového: tak
jako to dělají rostliny, pomohlo by sluneční záření vyrábět uměle např. i glukozu. Jiný způsob je
pomocí ruthenia a materiálu, který "předává" světlo - zatím je ale vše dost nejasné. Já osobně vidím
nejefektivnější využití sluneční energie tak, že se nejprve skladuje. Ne, nesmějte se, každý strom to
přece umí. Ovšem jediné využití je zatím pálením dřeva a kdo by chtěl ničit naše lesy, ne?
• Amazone, Amazone - do roka a do dne! Chybná cena v ceníku známé internetové prodejny knih
Amazon způsobila takový nával zákazníků, že museli vydat prohlášení, že se prostě spletli. Jsem
zvědav, koho za to asi vyhodili. Podle zpráv na netu na tom není Amazon i jinak moc dobře . . .

• Špionování zaměstnanců, teda co vlastně hledají na netu a jak dlouho tam sedí, to je známá praxe
na západě a jistě i jinde. Přečtou si prostě vaše "cookies". Že je to nemorální? No nevím, nevím, když
vám firma platí za váš čas, tak ho chtějí od vás všechen, to dá rozum. Doufám jen, že nebudou číst
moje cookies . . .
• Nejrychlejší mikroprocessor
je dnes Pentium s rychlostí 1,13 GHz. DELL a IBM už plánují použití v jejich PC.
• V Texasu vynalezli nové použití pro virus chřipky: na léčbu rakoviny. Virus je programován tak, že
hledá buňky, které nemjí gen P53 a zničí je - u 30 pacientů se už začal 25ti z nich jejich nádor
zmenšovat . . .
• Napster není jen WEB page, ale hlavně technologie, jak přehrávat hudbu z Netu a po Netu. Přidejte
k tomu, že "vysílají" hudbu jiných firem a autorů a nedivme se, že je dali k soudu. Soudce sice rozhodl,
že jejich akce jsou nelegální a že musí přestat "provozovat", ale oni se odvolali a tak zatím jedou dál,
močálem tmavým podle černých skal. • Kanadské sluneční auto
už urazilo cestu přes celou Kanadu (asi 7 tisíc km) a tak vytvořilo nový světový rekord. Není třeba
dodávat, že jelo jen "na slunce" a baterky si sluncem dobíjelo cestou .
• Epidemie,
která zabíjí ryby v New Jersej, prý má DNA spojení s poruchami lidského mozku. Teď jde jen o to, čí
je ten mozek, přiznejte se někdo . . .
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• Firma MainWin dělá aplikace pro Linux, lépe řečeno
pro firmu Microsoft, která teď najíždí na Unix. No proč
ne, Linux kód je zadarmo - a na tom se přece dá vydělat!
Ačkoliv MS zprávu popřel, firma MainWin říká něco
jiného - koneckonců Gates by jim asi nenechal ve znaku
to Win, že? Kdo bude ještě tvrdit, že Linux je
konkurence Windows? MS přece konkurenci buď
skoupí, nebo si ji vypůjčí (první desktop a ikony se
objevily nejprve na Mackintoshovi, pokud se dobře
pamatuju...). Je nesporné, že Linux je zlatá žíla hlavně
pro jiné designery softvéru, kteří musí používat kód a
enviroment od Windows - za který tuším platí a který MS chytře každý druhý rok mění. Linux se ale
nemění a je zadarmo. Pro našince má zatím Linux dvě nevýhody: musíte znát hodně o počítačích a i
hardvér a softvér si bohužel musíte pracně nainstalovat, jinak nepracuje. Také aplikačních programů
zatím není moc, ale všechny větší firmy na tom pracují, v (ne)poslední řadě i Microsoft. Představíme-li
si, že Linux je výtvor jediného člověka, operační systém, který předčí "výtvory" gigantických firem,
začíná nám být leccos jasno. . .
• Čistší benzin slibuje spolupráce firem General Motors a Exxon Německo - tedy pro automobily bez
palivových článků. Uvedený motor totiž zpracovává benzin na proud vodíku, který pak dodává energii
samotnému motoru. Hydrogenové palivo se normálně elektrochemicky váže na kyslík v palivovém
článku, vyrábí elektřinu a z výfuku jde - jen voda. Palivové článku mají být palivem budoucnosti,
protože budou používat "obnovitelné zdroje energie".
Nové palivo dá víc oktanů a míň spalin - kde už jsme tohle taky slyšeli - ale kolik to bude stát a jakou
má motor účinnost? Podle prohlášení GE by tento gazolinový procesor umožnil lepší účinnost i
dnešním autům, než se bude používat jen vodík. Už teď prý mají být dvakrát účinnější, než ty dnešní,
co spalují jen benzin.
• IBM zabudovalo Linux systém do náramkových hodinek. "Hodinky" budou bezdrátově
komunikovat se stolním PC. Prodávat se to ale nebude, šlo jen o to dokázat skeptikům, že se Linux
hodí i pro malé systémy.
• Firma Entropy Systems najíždí plnou parou na výrobu nového druhu motoru, který nepotřebuje
palivo. Ano, čtete dobře, bere pouze teplo z okolní atmosféry a mění ho na energii (nevím proč, teplo
je už samo přece energie, ne?). Zatím prý motory mohou pohánět jen čluny, později prý i auta.
Technologie je patentovaná a vyzkoušena frmou Ford (pobočka v Pennsylvanii). Na dotaz, proč ještě
nejsou motory na trhu, vynalezce Amin prohlásil, že původní prohlášení bylo ukvapené - ale už mu na
to dali lidé tři milóny dolarů. Vybírat peníze zřejmě umí daleko lépe, nu vot, što paděláješ.
• Palm devices , jinak řečeno "handhelds", neboli "počítače do dlaně", se rozmáhají a cenově jsou
dolů. Navíc se výborně hodí pro bezdrátové aplikace. Už jsme psali o studentských notebucích - nuže
handheld může mít slovníky, kalkulátor, databanky a i spreadsheety. Je možno si i po telefonu třeba
naládovat do palmu učebnici nebo data z internetu, příklady ke studiu či zadání domácích úloh. Počítá
se, že brzo budou mít palmy i kamery a snímače teploty, zprávy z novin, hudbu a možnosti jsou
neomezené. Jen tak mimochodem: zbude studentům při tom všem ještě nějaký čas na studium?
• Mezinárodní firmy se snaží ucpat otvor, kterým z východní Evropy unikají "mozky" do USA. Firmy

nabízejí stipendia, ale podmínkou je, že pak musí graduanti pracovat zase doma (zřejmě u té firmy,
která je financovala), tj. ve své původní vlasti. USA má nevýhodu, že ceny studia ve Statech jsou
značně veliké. Boj vesele pokračuje dál. Kdo jste nadaní a máte školu před sebou, přečtěte si náš starší
seriál v Příložníku (Šel bych hledat práci - pokud už tma není, napište si o něj autorovi) a možná, že se
vám podaří nějaké to stipendium uhrát.
• V Ženevě objevili Alzheimerovský gen. Ta samá firma už předtím objevila gen, který prý působí
osteoarthritis. Firma si tak vylepšuje ztrátu popularity, která vznikla tím, že jejich dosavadní drogy
měly jen poloviční úspěch. Nu nechme se překvapit.
• Nekritizujme jen MS!, ale všechny, co dělají něco nedokonale - teď např. nedávno objevili díru v
Netscape Communicatoru. Existuje applet (to je malá subroutina v jazyce Java), která umožní hakerovi
skrze jejich browser stáhnout si vaše PC soubory (fajly) přes net. Tento malý applet může být
zamontován do kterékoliv jejich webstránky. Typický název appletu ("hnědý zadní otvor") snad ani
nemusím komentovat. Netscape na řešení pracuje, ale zatím si u browseru typu Netscape vypněte Javu
(u browseru jděte na Edit, Preferences, Advanced a vymažte "V" u Enable Java). Rovněž se
momentálně nedoporučuje Netscape mail. Poslední zpráva: Download opravy je už možný na:
http://cgi.zdnet.com/slink?/upd_pr/upd20000822/17:2855041
• Firma Compaq připravuje PC aplikace, které prý sahají daleko za dnešní použití. Něco, čemu říkají
"Netové spotřebiče", má uživatelům dodat "vše, co chtějí, kdykoliv a kdekoliv". Nic nového pod
sluncem, jenže Mefisto za to chtěl upsat vaši duši. Compaq nechce ani říci, co to bude vše dělat, ale
kupodivu už ví, že to bude stát 500 dolarů. Tomu říkám jasnovidectví!
• Ženy používají WEB víc, než muži. Teda podle nové statistiky. Vysvětlení je jasné: internet může
nahradit sex, ale ne alkohol :-).
• Mobily prý mají nahradit palmy - teda ony počítače do dlaně. Říká kdo? No jistě, ten, kdo má na
tom finanční zájem. Ono je to tak: bezdrátové spojení na Net je víc a víc používáno všude, takže palm
s radiovým spojením bude vlastně to samé jako bezdrátový telefon s počítačem. Koho tu vlastně chtějí
ukecat?
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• Kanadská metoda detekce žaludečních vředů by měla
pomoci mnoha pacientům, jejichž stav nebyl správně
diagnozován. Ano, měl jsem je také, rentgen nic
neukázal, až poměrně nepříjemná endoskopie, kde se
berou pomocí trubice vzorky - horem :-)). Jedná se o
detekci bakterie Helicobacter Pylori, pomocí
jednoduchého dechového testu. Jednou správně
detekována, choroba se dá vyléčit pomocí antibiotik asi
tak v 90 procentech. Zajímavé je, že drogy, které blokují
výrobu žaludeční kyseliny, také léčí, ovšem jen
následky, ne příčiny. Dva milióny Kanaďanů prý trpí na
žaludeční vředy. zajímalo bymě, kolik z nich je ženatých či vdaných.
• Rozvod po internetovsku propaguje právnička v Edmontonu, která používá tak zvané
spolupracovnické právní služby. Jde o dohodu mimo soud, která je méně bolestná a také levnější. Jak
dalece se na to budou dívat ti ostatní právníci, kteří právě na hádkách manželů značně vydělávají, je
ovšem otázka. Podle známého pravidla se majetek obou manželů většinou rozdělí napůl - t.j. mezi oba
právníky :-).
• Víceprezident Intelu uvedl, že během několika lete budou vyrábět mikroprocessor Pentium4, který
poběží rychlostí 10 Gigahertz! Otázkou zůstává, kam vlastně poběží. Zatím totiž Intel odvolává svůj
chip 1.13 GHZ PENTIUM III(co jsem o něm psal předminule). Našel se tam malý glitch (vada) a Dell
a IBM zastavují prodej PCček s tímto mikroprocessorem.
• Microsoftský Word umožňuje svou "dírou" sledovat adresy těch, kteří stahují nějaké obrázky,
dokumenty nebo i HTML fajly z netu! Stačí dát do dokumentu t.zv. Web-bug. Bude tomu horroru
někdy konec? Já vím, vy tajemství nemáte, ale vaše banka vám může zrovna posílat Word dokument s
číslem vašeho konta . . . Také Windows 2000 má malou chybu: může vás totiž při korupci fajlu
vyhodit ze sítě, případně všechny stanice, co jsou v oné doméně. Ojojoj!
• Microsoft se bojí rozkrádání elektronických knih. Já se tomu nedivím, jejich bezpečnostní pravidla k
tomu přímo vyzývají. Také jsem kdysi psal softvér, ale pro průmysl, kde šlo o lidské životy, takže
trochu o utajení (security) něco vím. Hlavně to, že to jde provést, ale musí se opravdu myslet. Něco
jako Outlook by v průmyslovém prostředí prostě vůbec neobstálo. Je ovšem pravda, že nejlehčí není
nabourávat programy, ale právě komunikace na netu. Je zajímavé, že nám zatím nikdo nic z našich
KNIH OFF-LINE neukradl - asi proto, že jsou zadarmo...?
• Hakeři měli pilné léto, nejen ti soukromí, ale i ti, co dělají pro FBI, teda na straně zákona. Opravdu
se zdá, že totální bezpečná komunikace asi existuje jen na soukromých kanálech satelitů. Možná, že by
se měli neťáci poučit od armády, kde se třeba vysílá na jednom a přijímá na jiném kanálu, takže lze
odposlouchávat jen polovinu rozhovoru. Je ovšem jasné, že kabel bude vždy bezpečnější, než radiové
vlny, ať už se to zakóduje, jak chce.
• Adobe zakoupilo Glassbook (viz článek v jedné z našich předešlých Větví, je to totiž čtečka
e-booků). Plánuje se možnost, že si část knihy můžete nejen stáhnout, ale vytisknout (to je asi jediná
výhoda jejich PDF formátu, který je jinak poněkud překynutý, co do délky fajlů). Řeknete, že jste si to
přece mohli tisknout už dříve, ne? Inu nemohli, Glassbook vám to odkódoval do "čteniny", ale
nedovolil vám to vytisknout - až teprve teď. Zda to prodá víc knih, je otázka má.

• Nokia telefon se může zaseknout, pošlete-li mu určitý service kód. Nu už se na tom pracuje, už
hudba hraje, to nebude těžké odstranit.
• Už jsme slyšeli o Love-bugu, teď je tu nový, "FREE DONKEY PORN.VBS", opět napadne váš disk
skrze Visual Basic (viz typická přípona "VBS"). Podobně i "FREE ORAL PLEASURE.VBS". Raději
je neotevírejte. Opět: opatrnost je nutná, virus se k vám připlíží všelijak. Mimochodem: hakr, co
vynalezl Love-bug nebude potrestán - Filipiny na to nemají zákon . . .
• Radiační štítek na telefonu bude povinný. Nejde o radiaci nukleární, ale mikrovlnnou. A ano, štítek
se bude nalepovat na telefon, jenže co ví laik, jakou dózu (dávku) si bude moci dovolit? Pochopitelně
dóza roste s časem, teda jak dlouho telefon držíte u hlavy. A je to velikost dózy, ne záření samotného,
která rozhoduje.
• Expert na umělou inteligenci věří, že dokáže postavit PC, které bude myslet jako průměrný člověk.
Otázka zní: jen tak málo :-)?
• Smrt z genové transplatace, jako se to stala před rokem ve Philadelphii, se už prý nestane. Titíž
pánové lékaří totiž přišli na to, proč se to stalo. My detaily neznáme. Proč asi?
• Víc než polovička domů v USA je už zapojena na net. Kolik hodin ale denně na netu kdo stráví? A
kolik hodin stráví lidé na netu v práci? Pamatuju, jak jsem před šesti lety psal poštu na wordprocesoru
off-line a posílal ji šupem najednou, abych nebyl dlouho na lince, protože hodina stála - ano, deset
dolarů. Dnes platím 24 dolarů za 250 hodin měsíčně, které ani nevyužiju. I tak se manželka zlobí, že
nemáme druhou telefonní linku. Nu musí počkat, až tady bude digitálnípřes telefon či přes cable TV,
pak bude mít telefon jen pro sebe . . .
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• Firma Dow Chemical propustila daších 24
zaměstnanců, protože ignorovali nařízení nerozesílat
pornografie firemní poštou. Budiž nám to varováním, ať
už s tím souhlasíme, nebo ne. Definice pornografie je
ovšem široká - puritánovi se do ní vejde i celkem
nevinná kresba. Srandovní poštu posílejme jen z
domova :-), jen přátelům domů (a ne z podniku ani do
podniku!) a hlavně jen těm, kdo srandě rozumí...
• Evropská unie prohlásila, že italský zákaz určitých
geneticky modifikovaných potravin nemá opodstatnění.
Přesto se musíme připravit, že takové zákazy se budou
množit. Nevylučuje se totiž možnost naočkování nějaké potravy určitým derivátem zlomku lidského
DNA, který může ovlivnit i spotřebitele. Už teď se to používá jak známo k léčení, zatím většinou
intravenózně, ale kdo ví...
• Soudce v Las Vegas napálil dvěma majitelům pornoserveru pokutu 37 miliónů dolarů, za podvodné
účtování surfařům za návštěvu jejich pornosajtu. Lepší je ovšem čísla svých kreditkaret nedávat
nikomu.
• Za pouhých sto dolarů vám už dnes otestují vaše DNA. Co se tím proboha myslí? Že vám napíší
otřesně dlouhou řadu oněch známých 4 písmen? A co z toho? Nebo že vám udělají srovnání vašeho
DNA s DNA hledaného masového vraha, abyste si byli jisti, že to nejste vy? Aha, už vím:
"nemanželští" otci, třeste se!
• Paul Newman říká mladým podnikatelům, aby nebyli penězožraví, ale se svým bohatstvím mysleli i
na naše spoluobčany. Nu nevím, myslet asi nestačí.
• Rusko a USA podepsali dohodu o pálení plutonia z hlavic raket. Kandidátů na spalovnu je několik,
ale pokud to vyjde, bude se pálit hu nás - ano, čtete dobře, na Huronu, vedle na elektrárně "Bruce
station". Zatím tu ale nikdo nezpívá píseň z doby Roulinkstounů: "Budeme se bát, budeme se bát . . ."
Proč? Nu přibylo by víc pracovních příležitostí a ubylo raket, tak to za to stojí, ne?
• Ve Windows, verze Millenium 2000 (co vyšly v únoru) nemohou, jak je vidět, běžet některé starší
programy, chybí mu na to drajvry (tj. programy, které umožní hnát grafiku, periferály atd.). MS to
vyřešil genitálně (pardon, geniálně): už v červnu zmrazil svoje Windows a výrobci programů si musí
vyrobit ke svým starším programům svoje drajvry sami a dodat je zákazníkům. Vót kakája těkníka!
• Třídimenzionální kniha , vybavená specielními brýlemi, vám umožní vylovit ze stránky knihy
holografický obraz, který vám bude "sedět" v prostoru nad stránkou a vy si jej budete moci prohlížet ze
tří stran (vlastně pěti, ale kdo by počítal). Bude to výborné pro studování přírodních i technických věd.
To ještě naše knihovna KNIHY OFF-LINE nemá, ale buďte rádi - ty brýle nebudou vůbec levné, je to
nová technologie.
• Potíže s rychlostí. Zdá se, že rychlosti kolem 900Mhz způsobují u Windows 98 a jiných OS operačních systémů - ztráty dat. Je to tím, že disk prý nestačí tak rychle psát a ani kaše, pardon, cache,
moc nepomáhá. Nu nevím, já 900Mhz ještě nemám . . .
• Virus pro palmtop počítače (do dlaně) je na světě . Objeví-li se vám nahoře šedý čtvereček, byli
jste "Phag"-ováni. Tak se totiž ten virus jmenuje, ale firma F-secure už na to našla protilék, který lze
naloudovat do "palmy". Máte-li virus, klikněte si na F-secure, jsou ve Finsku.

• "Newark" od New Jersey's Net2Phone, vám umožní volat telefonem přes net - za mírný poplatek,
ovšem, a navíc to chce periferální kartu do PC. Telefonní firmy se ozývají: prý se tahle technologie v
budoucnu prodraží (ží, ží, žížala). Kdyby tak nekecali . . .
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• Okres Suffolk jako první ve Spojených Státech zakázal řidičům,
aby za jízdy používaly mobily. Jak dalece jsou policajti tak bystří,
aby mobily na dálku rozeznali od vysílaček či zainstalovaných
telefonů, to už se můžeme jen dohadovat.
• Experti nevědí jak kvalifikovat a uzákonit copyrighty na WEBu.
Hlavně se hádají, zda mají dávat práva na věky nebo "jen" na 70 let.
Chtěl bych mít jejich problémy nebo Rockefellerovy peníze . . .
• Počítač, který prý ošulil Hitlera byl Colossus, první britský
počítač - a údajně i první elektronický na světě (pravda je, že první
byl Eniac, ale ten byl jen americký - dělal jsem totiž kdysi dávno u
firmy Univac, která Eniac vyrobila, tak to vím). Také s tím ošulením
to není tak zlé: Collosus navrhl Alan Touring a počítač prý měl řešit
kódy z německé kódovačky Enigma. Při vší úctě k Touringovi, fakt
je, že jim k tomu luštění hlavně pomohla právě jedna mašina
Enigma, kterou ukradli Poláci Němcům a přes ČSR převezli na
západ - ale kdo by počítal? Mimochodem, tato Enigma byl vloni
znovu někým ukradena a teď se přihlásil zloděj a chce za ni 50 tisíc liber, jinak že ji rozbije . . .
• Hakerský stařešina Robert Mitnick teď veřejně vyjevuje svá "tajemství" - například jak okecat lidi,
aby vám řekli svůj password. Jinak ovšem byl a je jenom počítačový polo-odborník, většinu věcí totiž
uzmul, jako kreditkarty a počítačové printouty. Chytrý moc nebyl, protože ho stejně chytili. Pak si pár
let odseděl a teď se zřejmě snaží ze sebe dělat Jánošíka, prý ty zlodějny nikdy nepoužíval ke svému
prospěchu. Podle jeho názoru byl například i Albert Einstein haker (protože prý zašel za hranice
existující technologie :-). A najdou se lidé, co tomu uvěří . . .
• Elektronický podpis t.j. podpis zasílaný e-mailem či jinými elektronickými prostředky, je teď
uzákoněn, ale jak dalece je to vše spolehlivé? Zákon například nespecifikuje, jak zajistit utajení a
bezpečnost procesu - někde prý stačí jen ťuknout na tlačítko a už jste podepsáni - no hrůza. Jedno je
jisté: když někdo změní nějak dotyčný dokument, podpisy už neplatí - jak známo u papírových změn
stačí jenom udělat iniciálky u změny. V ČR si pospíšili, už mají podobný zákon, ale zatím se ho moc
nepoužívá. Osobně dávam přednost ručnímu podpisu, i když i ten se pochopitelně také dá padělat.
• Jak je výhodné najmout netechnika? Nu zatím je to z nouze cnost, ale výhody tu jsou: i nejlepšího
technika musíte zaučovat a to něco stojí a navíc mu musíte platit víc. Netechnici mají někdy ale docela
skvělé nápady. Znáte přece definici vynálezce: to je ten, kdo neví, že to nejde a vynalezne to.
• Mikropropcessor Pentium4 bude teď k dostání v říjnu (byl pozastaven), ale biznys bude malý, asi
proto, že Evropa o něj nemá velký zájem. Druhý, levnější processor Timna, byl zrušen, měl příliš moc
problémů.
• Microsoft opravil díru v programu Media Player (WMP), která způsobovala, že vám po uzavření
kiksla pošta.
• Pozor na to!. U některých zakoupených programů, když si je nezaregistrujete včas, tak přestanou
pracovat. Je to idiotství, registrace koupeného programu přece není povinná, jen jeho zaplacení, ale što
paděláješ?
• Vodík prý má lepší použití při vyhřívání místností a napájení laptopů (proboha, jak, trubičkou?) než
pro pohon automobilů. Teď jen aby nám nevybuchnul laptop.
• Piráti e-booků, teda jen textů, si vytvořili stránku, kde jsou linky na stahování knih zdarma , kde

obcházejí password. To je ovšem zlodějna. Proto rychle stránku stáhli a tvrdí, že neexistovala.
Nebezpečí ale hrozí e-bookům stejně. Naše KNIHY OFF-LINE ovšem nikdo nekrade. Kdo by to dělal,
když je může stáhnout zdarma? No nejsme my vlastně hrozně chytří?
• Po DNA následuje proteionics - věda o bílkovinách. Výzkum tam se zdá být stejně zajímavý a
slibný, jako u DNA. Nevýhoda je, že je asi 1000 krát obtížnější...
• Motorola slibuje t.zv. smartphone, což je mobil se zabudovaným palmtopem (počítačem do dlaně).
• President Forda, Nasser, sepsal pět hlavních rad do bizmysu : 1) zákazník určuje vše, i naši
budoucnost, 2) znalosti znamenají více než aktiva, 3) vše se bude dodávat se službou (service), neboť
vše je spojeno se vším (to sebral Engelsovi), 4) technologie a network bude určovat vše, 5) biznys
neběží paralelně nebo vertikálně, ale kaskáduje. Zajímavé, starému panu Fordovi tehdy stačilo jedno
pravidlo: "Never complain, never explain" (Nikdy si nestežuj, nikdy nevysvětluj!) patrně proto, že obě
činnosti jsou, jak známo, u vedoucího zcela zbytečné.
• Brown Univerzita, USA, přemýšlí o tom, jak rozdělit elektron. Při ultranízkých teplotách by to prý
bylo možné ...
• Intel pracuje na zvukovém portálu, kde budete moci slovy vydávat komandy browseru, a hledat na
netu. A to prosím i telefonem, hehehe.
• Němečtí vědci tvrdí, že dokážou slepit molekulu z jednotlivých částí. A lepidlo je, Vonásku, co?.
• Američtí vědci budou (prý) už vyrábět počítače pomocí DNA. Nu o jednom bych věděl, říká se mu
mozek, a vyrábí ho celkem neškolená pracovní síla ....
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• Kandidát na amerického prezidenta, Mr. Bush prohlásil, že jeho
proti-kandidát, víceprezident Al Gore, prý hledá analogová řešení v
digitálním věku. Nehledě na to, že tento výraz je semantický i
technický nesmysl, my z internetu o Alovi víme, že se zasloužil o
Internet na školách i jinde a to velmi a moc. O jeho protivníkovi
toho zase tolik ve spojitosti s netem nevíme - možná, že právě na to
spoléhá při takových prohlášeních.
• Provideři serverů i firmy, které provádějí komunikační služby a
email vůbec, mohou být podle návrhu skupiny RFC2267-plus
Working Group (to je samostatně utvořená skupina, bez legální
pravomoci) zodpovědni, když se díky pirátskému přetížení (t.zv.
napadení přetížením, tj. počtem falešných kominukací, které vede k
zastavení provozu "odepřením služby") způsobí někomu finanční
škody. Zatímco betonově solidní řešení proti tomuto druhu
hakerských útoků ještě není, bratránci z firmy e-Bay (i jiných) by už
honem chtěli zase někoho trestat - tedy jen toho, na kterého
dosáhnou! Kdo tady asi zapřahá vůz před koně?
• Mobily, po americku celulární telefony, budou v budoucnu spojovat funkci telefonu i fotoaparátu.
Pracují na tom firmy Samsung (Korea) a Kyocera (Japan). Rozlišení bude dobré jen tak asi na VGA
citlivost (to stačí i pro Net), čili s kvalitou ostatních digi-fotoaparátů se to asi nedá srovnat, ale uloží to
až 20 fotek, a ty bude možno hned poslat přijemci po telefonu (nebo bezdrátově či po Netu). Výborné
pro práci v průmyslu i v terénu.
• Každý domácí spotřebič prý půjde zapojit i na net - to je asi míněno "katalogově", tj. pro nákup.
Nedovedu si jinak představit, že by existovala třeba cyber-kvedlačka či odpadkový neto-koš.
• Internet Explorer IE 5.5 je opět, jak je vidět, asi výrobkem z Microsoftové dílničky "Pomáháme
začínajícím hakerům". Je v něm totiž opět díra jako hrom, která hakrům umožňuje číst vaše fajly. Díru
našel bulharský děrolovič Georgi Guninski a taky ještě jednu jinou, v Potlooku, pardon, Outlooku.
Surfujete-li totiž po stránce, která obsahuje určitý applet (to je miniprográmek jazyku Java, který se
používá na netu dost běžně), otevře se hakerovi možnost počíst si věci z vašeho soukromého deníčku.
A pozor: e-maily, které posílaji HTML dopisy (které mi mimochodem poslední dobou posílají všichni
autlučníci, protože je jinak posílat neumí - ač to jde i z Outlooku!) jsou napadnutelné též, dá se tam
totiž ten applet schovat. Prostě díra na díru! Už prý se ale na tom pracuje, najaté
babičky-programátorky tu díru opět zaštepují, teda než se to zase začne trhat jinde, že ano . . .
• Domluvíme se s PC dotykem? Nová technologie, t.zv. haptic - používá snámače tlaku, nejen pro
komunikaci do ale i z počítače. Pamatujete si jistě ještě hmatové čtečky braillova písma pro nevidomé,
ale zde jde ještě o víc: už džojstiky (neplést s jiným stykem!) jsou vlastně takové přístroje a jako by to
nestačilo, ještě vymalezli vibrující (opět neplést s něčím jiným!) myš, která vibrací nahrazuje různou
hrubost povrchu stolu. Jestli se vám myš často zanáší prachem (hlavně akademickým, jako mně) či
jemnými vlákny tkanin, pak víte, jak je někdy težké se strefit myší na cíl (např. robíte-li výkresy) a
jediná pomoc je vyčištění myši, což je pracné. Vibrační myš zřejmě tuto necitlicvst mít nebude: prach
se totiž nejen při vybrujícím režimu neusadí, ale i tne, co se usadil během klidu, s erychle střese. Tak se
nejen zvýší citlivost, ale i přesné "strefování" bude přesnější a také rychlejší. Ještě lepší vynález je

ruka-fantom, kde rameno pantografu je vybaveno otvorem, kam prostrčíte prst. Mírným pohybem prstu
se pak pohybujete na obrazovce. Narazíte-li tam např. na nakreslený čtverec, rameno se "zastaví", tj,
vyvolá mechanický tlak, který pocítíte na prstu. Uvažuje se, že by to mohli dobře využít sochaři a
modeláři, púozději možná i nevidomí operátoři počítačů.
• Některé baterky DELL pro laptopy byly odvolány, neboť mohou zkratovat elektrický obvod
počítače a případně způsobit požár.
• Elektronické publikace vědeckých, medikálních a jiných informací mají důležitou úlohu, například
pro rychlé informování lékařů o nové epidemii. Přesto to nejde tak rychle, jak by mohlo - chyba je v
lidech: vydavatelé časopisů se bojí, že ztratí inzerenty, kteří vlastně doplácejí na velkou část jejich
výdajů. Také je zde vědecká řevnivost a v neposlední řaděi dohad, kdo bude zodpověden za nepřesné,
či přímo mylné informace.
• Gates léčitelem. Na konferenci, jak využít trhů v "třetím světě" v Seattlu, Gates prohlásil, že chudí
světa potřebují víc medicinu než digitální technologii. Jak dalece je to od něj "sales pitch" (nabídka
prodeje), zatím nevíme, jen se šušká, že se Bill také angažuje v bionice a jinde, ne už teda pod názvem
Microsoft. První věc, kterou by mohl udělat, by bylo, aby pomohl zlevnit různé léky, jejíchž ceny
narostly tak neúměrně, jako kdybychom je dováželi z Marsu. Pochybuju ale, že zrovna tohle udělá.
• Kanadský malý biznys je utlačován nespravedlivými kanadskými daňovými zákony. Proto se
mnoho podnikatelů stěhuje do Států. Jenže jak přesvědčíte kanadské vládní byrokraty, že jim tím
utíkají právě ty peníze na daně? Asi jen trepanací lebky (Neznáte? Ale ano - to už dělali ve starém
Egyptě "královští otvírači lebek"!)
• Firma Optobionics namontovala několika nevidomým pacientům do oční retiny specielní čipy,
napájené sluneční energií, za účelem obnovení zraku. Zatím se jen ví, že pacienti odpočívají a nemají
zdravotní komplikace. Jestlipak ale také vidí? O tom se firma zatím nezmiňuje a hodně lidí pochybuje,
že je to vůbec možné. . .
• Nové elektronické e-booky (eletronické čtečky) vyrobil Gemstar - cena je 299 dolarů. Zdá se to dost
drahé, uvažujeme-li, že si ještě navíc musíte kupovat knihy (tedy text). Naše KNIHY OFF- LINE
ovšem čtečky nepotřebují - tím jsme vám ušetřili ty tři stovky :-). Také to, že naše knihy máte od nás
zadarmo, není k zahození, ne? Mimochodem spisovatel King zvýšil cenu své "elektronické" kapitoly
na Netu z jednoho dolaru na dva - kapitoly prý jsou teď delší :-)!Nu nevím, kavlit aknuhy s enemá
měřit na počet stránek . . .
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• Varování: Dav nové virusy: Microsoft potvrdil, že
zbrusu nový virus je horší než známý "loveletter" a není
prý na něj ochrana. Dostanete-li dopis s názvem:
CALIFORNIA IBM, za žádnou cenu jej prý
neotvítejte. Jenže co myslí tím "neotvírat"? Outlook
přece otvírá mnoho věcí sám, nezbeda jeden - pravda,
oni ho pořád vylepšují, ale až když virus dávno udeřil
(to je asi jako mateřské rady dceři, ovšem až po svatební
noci). Druhý virus je schován v dopise, jakožto
screensaver (obrázek na obrazovku) s
Budweiswerovými žabáky. Oba virusy vám prý mohou
vymazat disk i s browsery (zprávu mám potvrzenu ontárijskou policií).
• Co teda dělat? Už jsem o tom tady psal: používejte jinou, bezpečnou poštu, např Phoenix, na
http://fox.hispeed.com/phoenix/us_home.shtml, ta vám nejprve dá seznam nestáhnutých dopisů k
souhlasu, s jejich tituly a délkou! Dopisy, co nechcete, si prostě červeně odťuknete a pak se vám ani
nestáhnou z pošty k vám na počítač! Navíc, i když si dopis stáhnete, Phoenix vám žádnou přílohu sám
automaticky neotevře - prostě nemůže, musíte si na ni nejprve ťuknout sami a to ješte jen když máte
nastavenou associaci (tj. přidružené programy, např. pro HTML typy je to browser, a podobně. Pokud
ale to "přidružování" neumíte, stačí si přílohu prostě okopčit na desktop a pak teprve ji otevřít, tak jak
se to dělalo u starších poštovních programů. Pochopitelně, máte-li ještě Windows 95, to vám také
pomůže, tam se hromada virusů nedostane. Pravda, Outlook lze také nastavit, aby vám skoro nic
neotvíral - ale k čemu teda byla ta automatika vůbec dobrá, k přilákání virusů? Pro všechny pak tato
rada: neotvírejte přílohy, co jste si nevyžádali, ať už od přátel či nepřátel! a podle mé zkušensoti hlavně
ty od přátel, kteří jsou známi tím, že shrnují odpadky ze svého desktopu na váš!
• Červ (worm) se jménem SONIC je na pochodu - pardon, na poplazu. Zatím zasáhl Evropu, ale míří
i do Ameriky. V jeho subjektu je "Choose Your Poison", nebo "I'm your poison!" a má přílohu
"girls.exe", nebo "lovers.exe". Když ji otevřete, dostanete zprávu: "girls.exe is not a valid Win32
application", nebo "lovers.exe is not a valid Win32 application", ale neoddyhujte ještě úlevou: virus
vám už zatím nastavil ukradl vám heslo a jiná data a to tka, aby se haker dostal na váš počítač. A teď
se podržte: prý se tomu máme bránit antivirusivým softvérem! Kdo je tak naivní, že i po tomhle
oznámení si tu přílohu otevře, tak mu už ani antivirus nepomůže, hahaha. No a pak jsou ovšem také
chudáci, kteří pořád ještě mají poštu, co otvírá sama ( a i dveře hakrům) - pro ně už nemám radu
žádnou.
• Byl hakerský útok na MS zaviněn samotným Microsoftem? Zajisté, zní hlas lidu i odborníků: haker
se dostal na jejich zdrojový kód (tj. jistý program) a ten byl pak poslán do Ruska a patrně i na MS
zákeřně změněn. Ač MS tvrdí, že hakeři nic na MS kódu nemodifikovali - navíc je to program ještě ve
vývoji - je to, jak řekl kritik: "... asi tak důvěryhodné jako když Clinton mluví o svém sexuálním
životě." A jak se tam haker dostal? Psychologicky: spoléhal na věc, které se říká lidská hloupost.
Nejprve si totiž na MS zařídil různá konta a pak žádal o víc a víc privilegií (možností přístupu na
vyšší, utajenější hladinu). Konečně si toho MSáci všimli a začali pátrat. O jejich efektivnosti svědčí i
to, že i když jistě někde musíbýt jeho logo, tak ho dosud nevypátrali. Jak teda ale vědí, jak to udělal?
• Bitva za lepší a rychlejší browsery (prohlížeče) je v plném tempu. Nový Qickbrowse, Octopus,

OnePage a DataBites slibují přesně to, co se žádá. Vtip je v tom, že nejde jen o rychlost, ale též o
inteligenci. zatím ji lidé moc nežádají, ale budou, budou, dejte na má slova. Inteligentní vyhledávač by
měl být sítem, který pomůže oddělit plevy od zrní - např. hledáte-li informaci, nejde vám zrovna o to,
najít stovky článků, ale ten jeden, který má přesně to, co chcete. Tím ušetříte často desetkrát víc času,
než dvakrát rychlejším browserem, ale o tom jsem už psal v roce 1996 v Amberzinu - jak je vidět,
chtělo by to také to, aby i programátor, co navrhuje prohlížeč (browser) byl víc inteligentní.
• Volby se staly potěšením hakerů. Bushova oficielní volební webstránka (RNC) byla napadena a
nahrazena slogany proti němu a jeho straně. Jak už jseme psal posledně, jeho narážka, že "on hledá
digitální řešení v digitálním světě" byla jen mluvení do větru - nedokáže si, jak je vidět, ani uchránit
svoji webstránku. Ale zato umí spamovat (posílat propagační poštu): v pondělí rozeslal milión emajlů
členům strany, jen aby ho proboha volili.
• Pneu, která umí telefonovat. Nové pneumatiky ve vašem automobilu budou hlásit jejich tlak přímo
do vašeho mobilu (slovní hříčka je neúmyslná!). Proč to nemohou hlásit na kontrolní panel vozu, to se
mi radši neptejte.
• Fyzici a matematici prý dosahují nejlepších výsledků mezi dvaceti a čtyřiceti lety věku svého
mladistvého. Co se ale s nimi stane pak? (Nápověda: jdou učit!)
• Občané, kteří mají digitální linku mají větší možnost být hakováni. Není to prý ani tak kvůli
rychlosti, ale tyto linky mají specielní adresy, na rozdíl od telefonů, kde se totiž musí přes telefonní
adresu a ještě server.
• Malý planetoid 2000 EB173 byl nedávno objevem v naší sluneční soustavě. Nachází se mezi
Neptunem a Plutem.
• Cramming je nový způsob zlodějny. Firma vám nabídne, že vám vyrobí celou stránku na Webu, ale
místo toho začne jen čerpat prachy z vašeho konta. Pozor na to!
• Pět největších podvodů na netu je:defraudace na aukcích, falešné ( tj. nedodané) služby, cramming,
ukradená čísla kreditkaret a zlodějna skrze pornografii. Dalších pět jsou nabídky "práce doma", dále
"jak si vyděláte balík", nabídky podvodných cestovních kanceláří, telefonní defraudace a podvody v
oblasti zdraví a léků.
• Genetické databáze mají dva hlavní problémy, které musí řešit: ochranu soukromých dat pacientů a
ještě bioetiku, tj. zásady, jak s DNA materiálem zacházet - nemyslím laboratorně, že ano :-).
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• Špatně dopadají autoři elektronických knih. Firma
Mightywords dala kvinde polovině svých spisovatelů s poukázáním,
že chtějí-li na svých knihách vydělat, ať si to prodají sami. Oč dále
jsme my, kteří nabízíme naše knihy zadarmo, v edici KNIHY
OFF-LINE? Navíc ani neplatíte daň z přepychu, ačkoliv - ruku na
srdce - přepych to je.
• Ještě jsme se nevzpamatovali z mikroprocessorové rychlosti
1GHz (1000MHz) a už je tady Pentium4 s 1,5 GHz. Otázka zní, jak
vysoko budou vůbec moci jít - nejde tu jen o miniaturizaci: teplota
mikroprocesorového čipu je totiž další vážné omezení - už teď se
dělají větrníčky přímo na čip.
• T. zv. protinacistický filtr doporučil francouzský soud firmě
Yahoo, zvláště teda na stránky, kde se prodávají železné kříže (to je
prosím naci-vyznamenání, ne hřbitovní služba). Nejvíc se prý
kupovaly v Rakousku :-), asi v přestávkách mezi demonstracemi na
české hranici. No jo, ale jak to mají chudáci Yahoojáci na netu poznat, že si tma někdo prodává
metajle: snad ne metal-detektorem?
• Bill Gates věnoval několik milionů kalifornským školám - zřejmě ve formě počítačů a výrobků
MS. Nemluvě o virtuální ceně MS softvéru, zdálo by se, že Mr. Mikrosoft začíná být sentimentální ještě nedávno říkal, že na charitu nemá čas, jenže co my víme? Třeba je to dobrá reklama.
• Francie má první dítě, jehož DNA se zkoumá - z dobrých důvodů: jeho dva sourozenci totiž mají
dědičné smrtelné choroby. Nebylo by lepší poradit rodičům, že existuje taková věc jako anti-koncepce?
• Carly Fiorina, prezidentka fy Hewlett Packard, o které jsme tu už psal, na sebe vzala vinu za to, že
firma má malé výdělky. Škoda, už jsem ji chtěl jmenovat jako ženu roku. No jo, když pánové H. a P.
začínali, měli jen garáž, jako autoři Apple počítače (Wozniak a Job). To se jim to pracovalo! Nemáte
někdo garáž k pronajmutí?
• Některé genové variace způsobují větší náchylnost na nakažení virem AIDS - kupodivu také ale
zpomalují vývoj choroby.
• Už je tady, Nový Netscape 6, je prý dvakrát "kratší" než pětka, má svou poštu a messager fy. AOL,
má lepší hledačky a obrázky promítá pomocí "Gecko" metody, tedy rychleji. Posudky zatím nejsou k
dostání.
• Vánoční červi. Nový emajlový virus navidad.exe (ten nejprimitivnější, "exe", na ten nepotřebujete
antivirus, stačí jen antiblbost - prostě přílohu neotevřeme!) řádí teď před vánocemi. Jak je vidět, jen
jméno se změnilo, ti blbejší hakeři umí jenom kopírovat jeden od druhého. McAFEE mu dává dvě
hvězdičky, tj., středně nebezpečný (neznáte: * ublíží jen analfabetům, ** nebezpečný i pro lidi, kteří
znají abecedu, *** nebezpečný i těm, co umí i číst - nesmějte se, znám hodně lidí, co znají abecedu, ale
neumějí třeba anglicky číst!). Problém je, že antivirus lze koupit, antiblbost ne!
• IBM slibuje bezdrátové notebuky. Drát ani baterky nejsou v ceně :-).
• Jak je to dlouho, co jsme tu psali o DVD? No a vidíte, firma Pioneer už nabízí nahrávačku DVD
disků. Také Linus dostal právo hrát DVD disky či formáty.
• Digitální kamery fy LG Electronic budou mít přehrávače zvukových souborů MP3, ale asi nebude
dost paměti na delší záznamy.

• Tělesné passwordy (hesla) bude dodávat firma Biometrics tak např. váš laptop půjde otevřít jenom
vaším otiskem prstu. Chytré, což? Zřejmě se jedná o optický snímač s rozlišovačem. Co když se ale
tento pokazí: To už pak váš laptop neotevře asi nikdo :-)!
• Kodak má novou kameru s 16 megapikslama. Jak ty milóny plechovek schovají do tak malé
krabičky, je asi jejich velké tajemství.
• Firma SyberSay vyrábí mobily bez vytáčení čísla - ne, nebojte se, bude to ovládáno vaším hlasem.
• Comdex, výstava nové netové technologie se koná v Las Vegas. Některé zajímavé věci z výstavy
snad uveřejníme příště.
• Nová technologie pro super-rychlé spojení na počítač je radiový systém, pracující na principu radaru
a vysílající mnoho frekvencí najednou. Každý signál je ovšem dostatečně slabý, aby nerušil ostatní
domácí spotřebiče. Radio dosahuje vzdálenosti až několika mil, což ani není potřeba, protože je určeno
pro bezdrátový přenos na počítač, nebo jen na místní translačku.
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• Špatně dopadají autoři elektronických knih. To
jsme napsali posledně a dnes už jen připojíme, že známý
spisovatel hororů Stephen King, který začal svou novou
knihu prodávat kapitolu za dolar, později už za dva, to
nakonec vzdal. Pokud jste si ho kupovali, konce se
nedočkáte, ledaže byste si koupili knihu na papíru.
Zřejmě se to nevyplatilo, ne že by se kniha nečtla vždyť Stephen je nejznámější spisovatel a ani nevím,
kolik filmů bylo podle jeho knih natočeno, ale mentalita
na Netu je prostě jiná. Proč platit později, když už si to
člověk přečetl, ne? Ovšem slovo se má dodržet a
Stephem snad tolik ty prachy nepotřebuje, aby kvůli tomu rušil slovo. Navíc to celé věci e-booků jen
uškodí.
Jaký je to rozdíl proti našim knihám, které jsou vždy ukončené :-), navíc i s ilustracemi a s cenou, který
si každý může dovolit. Nula už totiž víc snížit nelze, ledaže byste ještě chtěli, abychom vám za ně
platili :-). Možná, že se divíte, proč to vše vlastně děláme - nuže my se divíme také, ale neberte to tak
doslova: my to děláme rádi a domníváme se, že kvalita našich knih si nezadá s těmi "druhými", leckde
je obsahem, ůpravou či obrázky dokonce i předčí. Pokud vás některá naše kniha potěšila, napište nám:
to je naše jediná a také největší odměna. A ještě něco: prosím řekněte o nás také těm, kdo nás neznají.
• SIEMENS teď umožnuje hledání ztracených dětí tím, že se pomocí satelitu či celularních detektorů
najde jejich pozice. Ovšem jen těch, které mají u sebe mobil, ostatním se pořád ještě doporučuje si s
sebou vzít automobil, hahaha.
• Prohlížeč Netscape 6 (posledně jsme řekli, že testy ještě nejsou, tak ty už jsou) - se zdá být na svou
velikost dokonce i překvapivě rychlý, to říkají na: http://www.techinformer.com/go.cgi?id=375388 kde
už ho toké vyzkoušeli.
• Další díra v IE , tentokrát v jeho media playeru (přehrávači) - že by se MS přejmenovalo na ES Ementál Swiss? Víc je na:
(http://www.pcworld.com/news/article.asp?aid=35553)
• Dojemné setkání s hakerem Dimitrim uspořádatal Microsoft - teda s tím, co je tak naboural, jako
šafářovic Andulku. Slzy se derou do očí, když čteme, jak MS dokáže k zakrytí svých chyb udělat z
obyčejné hakera téměř geniusa.
(http://www.pcworld.com/news/article.asp?aid=35443)
• Zlý webmástrsi teď může na dálku přehrávat vaše programy, díky díře v IE skrze složku Temporary
Internet Files. Použije k tomu *.chm fajly (http://www.pcworld.com/news/article.asp?aid=35448)
• Že tu píšeme hodně o Microsoftu, to není náhodné: tím, že Microsoft ovládl nejen trh, ale i filozofii
malých počítačů, má ovšem i velkou zodpovědnost. O to horší je i škoťácký obchodní trend, který teď
prosazuje: údajný free support FS (rady zdarma) pro program "Office" se snížil na pouhé dvě zavolání,
tj. dvakrát si zavoláte a šmytec. Jelikož byla FS vlastně částí ceny, jde o nečkanou změnu kontraktu.
MS tak razí nové restrikce a je jisté, že ho bude řada jeho satelitů následovat
http://www.techinformer.com/go.cgi?id=370236
• VIRUSY nám nedají pokoj a budou prý ještě rafinovanější. Podivil jsem se, kolik teď přichází
počítačů do místní prodejny na opravu kvůli virusům - jak jinak, když hard disk nejde pro laika tak

lehce odmontovat? A to jsme při vší hrdosti jen malé zapadlé městečko. Je jasné, že jsou dnes
převážně dvě cesty, jak virus dostat: z e-mailové pošty anebo z Netu. Tomu prvnímu lze zabránit lehce
nuže používejte jen poštu, co sama neotvírá žádné přílohy a vy sami otvírejte jen to, co musíte nebo
víte, že je čisté.
Virusům z Netu je daleko horší zabrátnit, naštěstí ale jsou to i "řídší" případy (nemyslím tím diareu).Ty
hrozné díry totiž zatím hakery lákají nabourat se hlavně tam, kde je pro ně dobrá potrava: velké firmy,
banky a podobně. Jistě, můžete chytit virusa i stahováním softvéru, ale většina velkých frývérových
zásobáren je dobře pročicháná antivirusami.
• JEŠTĚ VIRUSY: MTX virus nabývá opět sílua zaměřuje se hlavně na MS, a sice se jmény příloh
jako: Bill_Gates_piece.jpg.pif, I_am_Sorry.doc.pif, Internet_Security_Forum.doc.pif, a
New_Playboy_Screen_Saver.scr. Článek uvádí antivirusové programy, co pomohou, ale to je jako
vylévat vodu z kanoe kyblíkem - lepší by bylo zacpat díru. Nebo vám vyhovuje denně kupovat nový
kyblík na nového virusa?
http://www.pcworld.com/news/article.asp?aid=35763
• Fa. Bluetooth přináší bezdrátový přenos z mobilu do vašeho počítače a to bezdrátově, haha. Zatím
asi jen telefonní čísla, nebo že byste si chtěli přehrát do mobilu i elektronický mariáš?
• Nejen železné kříže, ale teď už i Mein Kampf je na Netu a navíc na indexu :-). Stalinovy spisy ještě
na indexu nejsou a tak jistě Ádovi závidí tu popularitu. • Myší morekse vědcům podařilo přeměnit na
mozkové neurony. Objednávky se zatím ještě nepřijímají, zatím si jen pochytejte myši do zásoby.
• Evropa omezuje rozšíření patentové politiky na softvér. Co to pro autory znamená, to se ještě uvidí.
Rozhodně to ukazuje, že Evropa nebude sledovat americkou cestu.
• Americká lékařská asociacepracuje na etických pravidlech pro transplataci zvířecích orgánů na lidi.
A co takhle lidských orgánů na lidi, tam to potřeba není? Viz nedávný případ, kdy ruská babička
prodala vnouče "na součástky".
• Nová skotská elektrárnabude využívat energie mořských vln. Zatím bude napájet jen 400 domů, ale
kdo ví. Málem jsme to chtěl doporučit českým ekologům, když mě napadlo, že už pár tisíc let vlastně
nemáme v Čechách moře. Nu co, i velký Shakespeare se utrhl (ve jeho Zimní pohádce totiž leží
Bohemie na břehu moře).
• Linuxse zdál být finančním rájem pro "prodavatele" hárdvéru a novou variantou OS (operačního
systému) pro uživatele. Ti první teď couvají: firma Red Hat hlásí ztráty a zavírá kancelář v San
Francisku..
• V Novém Zélanduse snaží prosadit zákony proti hakerům. Jak se zdá, není to tak lehké, nechceme-li
přitom porušit určitá osobní práva a svobodu - jako by ji hakeři ta práva a svobodu neporušovali oni
nám.
• USA chystávelkou akci proti pornosajtům. Što éto pórno, galúbčik? Tojen žertuju - ruskými porny se
to na netu jen hemží.
• Další hakerské napadení firmy Network Associates, která prodává "bezpečný provoz na netu".
Myslím, že už jsem tu o tom jednou psal, dokonce okopčil obrázek jejich zhakované stránky. Co
dodat? Jak je vidět, bezpečnost není v ústech, ale v činech.
• V Texasu pěstují kukuřici, která brání AIDS. Nu ne doslova, ale obsahuje prý nějaké deriváty
DNA, co to mají dělat. Připomíná mi to trochu film Medicineman, se Seanem Connerym. Tady to není
mech, ale kukurůzy, tavárišči.
• Lidé s omezenou vizí - myslím s viděním, ne s omezenou představivostí - se teď mohou potěšít
elektronickými "vizionáry", přístroji to, které ohmatají předmět laserem a pženášejí do mozku jasné
obrazy předmětů. Nebo že by jen na obrazovku?
• Špiónský systém pro e-mail v USA, zvaný Carnivore, dokáže rozluštit i zakódované dopisy. Ale asi
musí být psány jen anglicky či španělsky a hlavně správně pravopisně :-).

• CO DĚLAT, ZHROUTÍ-LI SE VÁM PC?
1) Nepanikujte - ještě to nemusí být crash (totální kolaps). Nezkoušejte hned reinstalování - to může
udělat víc škody než užitku!
2)Vypněte PC, čekejte 10 vteřin, zapněte - někdy to je vše, co je potřeba!
3) Je-li obrazovka pořád tmavá, zkontrolujte to, co je nasnadě: kabely, konektory, ochranu proti
přepětí (máte-li ji), pojistky a také nastavení kontrastu a jasu! Ano, měl jsem známého, který chtěl
koupit novou obrazovku, než jsem mu náhodou zjistil, že v té džungli drátů má odpojený monitor od
sítě!
4) Naslouchejte: jak nastartuje PC, měli byste slyšet ventilátor, také hard-disk, jak se točí. Neslyšíte-li
žádný zvuk, může to být zdroj napětí - vypněte počítač ze sítě, otevřete kryt a zkontrolujte kabely ke
zdroji, disku a podobně (pokud jste to nikdy nedělali, radši řekněte někomu známému, který to umí!)
Slyšíte-li serii pípání při startu, spočítejte, kolik jich je - je to opravářský kód pro určité poruchy. Také
někdy uvidíte oznámení poruch na obrazovce.
5) Při nastartování PC udělá self- test a potvrzuje přítomnost - rozuměj zapojení - různého hardvéru a
dává info o chybách. Zmáčkněte pauzu , abyste to zastavili, když se na obrazovce objeví popis chyby.
Spustí-li se Windows, znamená to, že PC je alespoň částečně OK. Když se vše zastaví při nastartování
u některého hárdvéru, pak je to asi ten hárdvér. Když se to stane, začněte znova a při textu: "Starting
Windows 9x" zmáčkněte F8, to vám dovolí spouštět po částech. Jenom, když vám to řekne: Boot disk
"failure" nebo "Operating system not found", pak je to hard disk :-(.
6) Pak musíte nastartovat z floppy. Udělejte si startovní disk, ale teď hned, ještě NEŽ se vám to
stane. Ťukněte na Control panel, ADD/Remove a Startup Disk, ale předtím zasuňte prázdný floppy a
on se pak sám napíše jakožto startovní disk. Ten pak použijete pro nastartování, když to jinak nejde.
Když to nastartuje, nejprve si hned okopírujte důležité programy, protože se pozdějšími machinacemi
mohou pokazit. Pak použijte Scandisk nebo Nortona.
7) Zkontrolujte CMOS nastavení.Když malá baterka napáející CMOS dojde, může se ztratit vám
info o disku, které je právě v CMOS čipu a pak to znamena, že PC nepoznává onen disk, ale ten je
jinak v pořádku! Zatímco PC startuje, ťukněte na Delete, F1, F10 (nebo si najděte v manuálu, je-li to
jinak). Ukáže vám to obsah CMOSu a když tam není disk zapsán, musí se tam zapsat ručně, nebo
pomocí "autoconfigure" programu u CMOS setupu (který s eprávě objeví an stímítku). Pokud to ani
pak drajv nejde, nezoufejte: existují programy, které mohou leccos zachránit - ale lepší je si předem
udělat kopie důležitých programů (tj.backup, u programů stačí jen jednou - za tímco data, vaše soubory
a dokumnetaci se musí dělat alespoň jendou týdně. Jak? Floppy diksy jsou už passé, lepší je
ZIPDRIVE (na 10 nebo 450 Megabajtů!) anebo ještě lepší je to vypálit na CDčko (650 megabajtů).
(detaily najdete na:
http://www.techinformer.com/go.cgi?id=371728
A jaký byl ten váš rok 2000?

