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Úvod.
Když jsem před rokem vydal knihu mých komentářů k technickým novinkám na Netu, uváděných v
Příložníku, pod názvem "NETSVĚT 2000", zdůvodnil jsem to takto: "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."
Pro jistotu jsem ještě přidal: "Mnoho novinek uvedených v této knize už teď - ani ne za rok - zastaralo,
ať už proto, že jsou všude na trhu nebo zmizely "na smetišti dějin". Berte tedy tuto sbírku spíše jako
historický snímek dynamického vývoje Netu, vědy a techniky v roce 2000." Teď, když jsem do knihy po
dalším roce nahlédl, jsem zjistil, jak rychle ten čas na Netu letí a jak pravdivý je povzdech "ach, kdeže
loňské sněhy jsou". Kdo se asi ještě dnes zajímá o něco, co bylo - opět se cituji :-): "jen reklamní
gimmick (trik), falešné naděje nebo i snaha oslnit nepříliš informovaného zákazníka". Tak jsem už
tehdy například odsoudil "pushovou" technologii, která nám chtěla naservírovat k snídani to, co měla
být podle někoho porce "zpráv", které stačíme zkonzumovat. Dnes už vesele odpočívá "pushka" na
hřbitově nejapných nápadů, ale nepleťme se: její sirotek začíná vystrkovat svou zvědavou palici i dnes,
v mnoha netových periodikách a ještě si navíc prohlíží data v našem počítači.

Brzo po vydání oné knihy jsem i v Příložníku upustil od oněch krátkých komentářů v jedné či dvou
rádoby-výstižných větách, tj. formátu, který jsem kdysi prosazoval v dnes už historickém Amberzinu a
některé otiskovala i Věda (Neviditelného Psa). Nešlo jen o to, že s tím bylo hodně práce - zkuste
napsat obsah článku jednou větou, když jste ho ani celý nestačili přečíst :-) - ale hlavně poznání, že
méně by bylo více. Začal jsem tedy psát delší komentáře, spíše články, a to o věcech podstatnějších,
trvalejších či nápaditějších. Vyšly z toho také celkem ucelenější a informovanější komentáře, které
ještě dnes mají mnohé co říci. Pro jistotu jsem u každého ještě uvedl pod čarou srovnání se situací
dnes, tj. víc než po roce od té doby. A i když data, která jsem tehdy citoval, jsou už dnes zase loňské
sněhy, můj původní náhled do budoucna celkem zůstává. Jeden rok je koneckonců krátká doba, aby se
člověk příliš zmýlil v odhadu vývoje :-).
To vše je vlastně obsahem této nové knihy, NETSVĚT 2001. Snad ještě pár poznámek k článkům,
uveřejněným v této knize. Přidal jsem sem ještě články ze sekce "VěTeV" (Věda a technika všem),
kterážto sekce také zmizela po vzniku NetSvěta jakožto přebytečná. A když jsem před dvěma lety psal
článek "Digitální knihy", vyšla tehdy také zrovna první kniha v naší edici KNIHY OFF-LINE.
Přiznávám, že mě právě materiál článku inspiroval k tomu, abych tuto vlastní edici založil :-). Způsob,
jak knihy děláme (hlavně to, že je lze číst každým prohlížečem (browserem), je dnes ještě stále
inovativní a také našimi čtenáři všeobecně oceňovaný. Dnes už vychází naše 42 kniha, právě tato, co
čtete. Naše nejlepší knihy ovšem vychází jen v Klubu KČK a přihlásit do klubu se můžete na naší
e-mailové adrese.
Kromě hakerů a jiné, dnes už dobře známé net-spodiny, mě v roce 2001 upoutávaly spíše nové

technologie, genové války a podobně. Neváhal jsem tedy do této knihy přidat i dnes už dost známou
Malou manažerii, která svým původním jménem dala podnět k jiné mé knize, "Manažéři bez manéže"
(edice KČK). Management ( český výraz "řízení" nebo podobná slova nevyjadřují přesný výraz
anglického slova "management") je totiž dnes velký problém, zvláště na Netu. Málokdo to umí a ještě
míň lidí to dokáže. A tak jsme denně oblbování nekvalitním odpadem, který senzace-či-peněz chtiví
webmástři posílají nevinným duším občanů Netsvěta (tzv. net-citizenům, zkráceně "netizenům"). A
nejen "velký bratr", ale i menší bráškové už dávno číhají a cenzurují knihovny, školy, jednotlivé
servery ba i mnohé počítače, ale o tom si přečtěte v článku "Spyware aneb špionážní softvér".
Na druhé straně je pravda, že nejen různé vládní organizace, ale ani samo netové podsvětí není o nic
ohleduplnější. Internet, který jsme kdysi budovali jakožto prostředek poznání, vzdělání a de facto
kulturní doménu, nám zatím hodně zdegeneroval. Ovšem tak či tak, jeho kladné rysy stále ještě
převládají. A to by nás mělo naplňovat optimizmem, i když to bude chtít hodně úsilí to dobré v něm i
nadále udržet.
Váš
autor
P.S. Původní linky a reference v článcích jsem tu zachoval, ale neručím za to, že opravdu ještě existují.
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Linux kouzla zbavený
CNET nedávno publikoval seznam článků o Linuxu
(psáno v roce 1999), který má pomoci čtenářům v jejich
rozhodnutí zda linuxit či nelinuxit. Především co to je
Linux? Je to médii vychvalovaná alternativa pro
Windows a spása uživatelů? Na netu se vede urputná
diskuze o jeho výhodnosti. Našel jsem články, které jsou
zatím ta nejlepší informace, co jsem kdy četl a najdete je
tady:
http://www.cnet.com/Content/Reports/Special/Linux/
Pár otázek a odpovědí jsem tu z pilnosti a ve velké
zkratce přeložil:
JAKÝ JE LINUX? Linux je klon operačního systému UNIX a je zdarma. To samo o sobě není zas tak
moc. Co umí? Je údajně značně rychlý a "budete překvapeni, co vše umí", říká jedna stránka na
WEBu, místo, aby řekla rovnou, co to teda umí. Linux dokáže pracovat přímo, s víc než 640kb
memory, teda bez pomocných "přesunů" jako DOS či Windows, je přirozenější pro práci
mikroprocesoru a hlavně je "multitasking", t.j. není pro něj problém tisknout, malovat, editovat, hrát
muziku a počítat vám taxy, to vše ve stejné době a za jedny peníze. Pracuje i na levných strojích s
processorem 386 a dokáže vám z počítače udělat něco tak dobrého, jako jsou drahé unixové mašiny. Je
všestranný a má "open source" softvér, to znamená máte zdarma přístup ke jeho zdrojovému kódu,
abyste si s ním mohli do libosti pohrát. Na druhé straně je malý (stačí mu 2Meg) anebo velký (až do
250Meg) a spolupracuje dobře s DOS i Windows. Začínáte se opájet představami? Nuže pokud ano,
čtěte dál, možná, že brzo vystřízlivíte. . .
BUDE LINUX BĚŽET NA MÉM POČÍTAČI? Máte-li Intel, Mac, PowerPC chips, Sun Sparcs,
DEC Alphas, pak ano. Linux je modulární, může běžet i na mašině s mikroprocessorem 386 se 150MB
diskem a 2MB of RAM. Též miluje laptopy - Apple PowerBooks, IBM ThinkPads a Toshiba Tecras s
ním vesele obcují. Rozhodně by měly na nich pracovat v Linuxu motherboard, memory a
mikroprocesor.
BUDOU MI PRACOVAT PERIFERÁLY? Ano a ne. Modemy, tiskárny a komunikace na Net ano.
Starší ISA karty, soundblastery ano, a vůbec starší hárdvér, který byste jinak zahodili, ano. PCI některé modemy a zvukové karty ne. Plug and Play ano, ale už ne tak dobře. T.zv. "Windows karty"
ne, protože ty používají systémový PC softvér, který Linux nemá. Karty USB - ještě ne. Pro detaily
jděte na hořejší adresu.
JAK SI STÁHNU LINUX? Prodávají se sice CDčka, také je možno naládovat z netu jen Kernel - ale
musíte si udělat kolem toho vlastní operační systém, to je ale jen pro znalce a zabere to dost času.
Nejlepší jsou CDčka a tak zvané distribuční systémy (třeba Red Hat, Demian nebo Caldera), najdete je
na uvedené adrese.

JAK SI NAINSTALUJI LINUX? Instalace trvá asi 30 minut - plus někdy ještě hodiny a hodiny
ztrávené úvahou, zda máte počítač vyhodit z okna. Proč? Protože potřebujete znát hodně o svém
systému a některý hárdvér vám nepracuje, viz druhá odpověď nahoře. Chcete-li to udělat, nejprve si
napište seznam všech periferálů - není to jako ve Windows, která v tom hodně pomáhají a kolikrát to
najdou za vás, Linux ne. Nejjednodušší je instalace z CDčka, ovšem jen pro počítače, které umí
startovat z CD. Jestli to nemáte, musíte si nastavit BIOS - co říkáte? Ne, to není biograf, ale firmware
(= softvér na čipu, Basic Input/Output System, bez kterého vám hárdvér nebude pracovat! Že jsem Vás
už ztratil u druhé otázky? No dobře, dobře, teď už jen pro ty, kteří ví, o co jde. Můžete to také
naládovat z DOSu, distributoři vám pošlou diskety. Když to chcete instalovat z harddisku či z Netu,
tak si raději přečtěte instrukce předem a když jim nerozumíte, jděte hned k jinému distributorovi.
JAK NA TOM BUDU S INTERNETEM, KDYŽ BUDU MÍIT LINUX? Bude daleko těžší dostat
se na Net. Windows má step-by-step detailní instrukce, Linux ne. Hlavně musíte mít předem
instalovány všechny protokoly, atd. Kde to najdete? V manuálech. Snadnější je použít PPP client, ten
to udělá za Vás, je to něco jako Dial-up networking pro Windows. Ještě lepší jsou opravdu někteří
distributoři - uvedený Red Hat a jiní - ti vám vše potřebné dají na disketách.
JAK MOHU UDĚLAT LINUX, ABY PRACOVAL VÍC JAKO WINDOWS? Nelze, jen některé
věci se dají zjednodušit, jako X Windows manager a dobré grafické utility (GUI). Rozhodně se na to
neptejte Billa Gatese, už takhle je z této linuxové konkurence nervózní.
MOHU MÍT LINUX I WINDOWS? Ano, ale musíte si nastavit duální boot (tj. základní operace při
zpouštění počítače, tak, aby vám vždy nabídl volbu). Musíte si rozdělit čerstvý harddisk, abyste měli
obojí systém (jeho partitions, jak se to řekne česky: rozdělení, oddělení?) na disku. Nebo si to
reparticionovat (to je čeština, ale přerozdělit asi není o moc lepší), ale tak, aby se vám nevymazalo, co
už tam je - a to není lehké. Pokud byste nejeli Windows často, použijte freeware Wine, to emuluje
(napodobuje) Windows dobře. Produkt WMware zase běží Windows přímo v Linuxu.
JAK MI POBĚŽÍ MÁ WEB SITE? Je dostatek softvéru, dokonce mnoho serverů už běží na Linuxu.
Nejlépe najděte hostitele, který už na Linuxu pracuje, či nabízí pracovat. Dále potřebujete serverový
softvér , nejlepší je Apache. A ještě si radši zkontrolujte, zda je správně zapojen na Net. Linuxového
softvéru pro vytvoření WEBové stránky je dost.
KDE DOSTANU TECHNICKOU PODPORU? Je toho dost u distributorů, nejlepší je opět Red Hat,
už jsou i různé skupiny na netu, též newsgroups a mailing listy, zapište se třeba na
majordomo@vger.rutgers.edu. Též místní skupiny uživatelů jsou dobrý zdroj pomoci.
Co říci závěrem? Jak je vidět, instalace Linuxu není "user friendly" (po česku "něžná k uživateli").
Myslím, že Linux proniká hlavně tam, kde jeho výhody zabodují: u operátorů serverů, u programátorů,
u lidí, kteří jsou v doméně počítačů jako doma. Přesto prý loni bylo už na světě 8 milionů použivatelů,
letos to bude ovšem o mnoho víc. Autor Linuxu, Linus Torvalds, dokonce vyšel ze své poloanonymity
a prohlásil, že v roce - teď si nepamatuju v kterém - určitě Linux předběhne Windows, asi mínil v počtu
počítačů, kde se používá. Jak z uvedeného vidět, samotná instalace už vyžaduje znát hodně věcí o
počítačích - na rozdíl od Windows, kde nemusíte znát nic, jenom jak se modlit. Znaje pohodlnost
uživatelů, dovoluji si o prohlášení autora Linuxu tudíž poněkud pochybovat.
Další vývoj: Od té doby se hodně změnilo, ale jen na povrchu: dnes sice už různé velké softvérové

firmy koketují s Linuxem, ale onou slibovanou spásou se nestal. Pořád se hodí hlavně pro ty, kdo se v
tom vyznají a o jeho proniknutí mezi lidové - a laické - masy není ani řeči. Ač je zdrojový kód pořád
zdarma, na Linuxu se dnes živí hodně firem. Ale ne zas tak moc, když i Red Hat zavřel některé své
odbočky. Kolik hárdvéru navíc a softvéru na míru se pro Linux navíc ušilo, to vám nepovím - přestal
jsem to totiž sledovat. Slibné je použití Linuxu v přístrojích a domácích i průmyslových zařízeních, v
automatizaci i dálkovém ovládání. také je prý odolný virusům. Obyčejný průměrný uživatel PC se ale
do něj nezamiloval - nechte mu jeho padající a viry proděravěná Wokna - bude nadávat, ale v duchu
bude rád, že do toho nemusí dát větší mozkovou energii. A předpověď Torvaldse bude muset ještě
dlouho čekat na svou realizaci - možná, do čtvrtého milénia, nebo do znárodnění Microsoftu . . .
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DVD aneb "digitální video disk"
Jistě jste to už viděli v televizi: je to malé, skoro do
kapsy, vypadá to jako přehrávač CDček a vyrábí to
Sony, Philips, Toshiba a jiní (pro děti také Disneyland).
Říkají tomu DVD (Digital Video Disc) a nemyslí tím
ovšem tu krabičku, ale zobrazovací systém, ve kterém se
nahrává a přehrává obraz i zvuk - jinými slovy má to
nahradit staré laserdisky a dokonce i novější VCR
kazety a přehrávače (lidově zvané videa).
Technické parametry vypadají lákavě:
- na jeden disk (12cm průměr, jako normální CD) se vejde 17 gigabajtů dat - pokud vám to nic neříká,
je to devět hodin kvalitního (studiová kvalita) filmu a zvuku. Jinými slovy: čtyři dvouhodinové filmy,
více než se vejde na jednu video kazetu (která má navíc jen analogový záznam). Nebo 30 hodin
kvalitní hudby. DVD je možno nahrávat ve dvou vrstvách a na obou stranách disku, tím vznikne oněch
9 hodin. Nebo - to bude asi levnější a tedy více obvyklé - jen jedna v jedné vrstvě a na jedné straně, což
bohatě pokryje dvouhodinový film (až 135 minut).
- digitální záznam dovoluje zlepšený přenos, kvalitu, fyzicky menší medium (disk) a spolupráci s
jinými digitálními systémy a počítači. Jistě znáte problemy dnešních videjí (to je plurál od "video"):
šum, čáry, dolaďování synchronizace, nekvalitní obraz.
- ač je disk stejně veliký jako normální CDčko, nahraje se na něj 26 krát více.
- bude možno nahrávat i širokoúhlé filmy - dokonce i normální filmy (které mají poměr stran 20 ku
9) se dobře nevejdou na televizor, který má nesmyslné rozměry (poměru 4 ku 3). Pochopitelně to bude
vyžadovat i obrazovku v tomto poměru, ale zato nebude obraz ořezaný.
- nemusíte převíjet pásku nazpět, pomalý nebo rychlý běh nebude problém a chcete-li začít jinde než
na začátku, nastavíte si přesně odkud a už to jede.
- nebude možno tak lehce kopírovat filmy, což nachází srdečný ohlas v kapsách Hollywoodu. Jen tak
mimochodem: víte, že Hollywood dnes vydělává víc na rentovaných filmech na kazetách než na těch
promítaných v kině? Jenže kdo bude chtít, může si to okopčit na pásku, ne? Ba ne, bude to
zakódované, a už se mluví o t.zv. country lock, které nedovolí kopírovat v jiné zemi a nebude asi
problém to zakódovat tak, aby se to nedalo odkódovat vůbec :-((.
- pay-per-view: to si zakoupíte disk a při přehrávání vám modem zaúčtuje přes telefonní linku
poplatek u výrobce a to pro každé přehrávání. Slyšíte, jak už se mince sypou?
- filmy pro dospělé nebude možno sledovat dětmi, titulky, případně i v několika jazycích nebude těžké
nahrávat a vypínat dle potřeby, též "videotitulky" pro neslyšící.
- zvuk bude mít 6 kanálů (1 pro rozhovor, levý, pravý, dva v pozadí a jeden pro basové frekvence).
Také Dolby a MPEG, který je vlastně základem DVD, budou k dispozici.
- kromě digitální konverze bude film ještě zakódovaný, podobně jako to dělá kabelová televize (tím
myslím tu po kabelu, ne do kabelky :-)) či satelitová televize. To na pásce jaksi nebylo provedeno a
Hollywood dlouho plakal krokodýlí slzy. Dekodér bude ovšem přímo v přehrávači a pochopitelně to

bude vyžadovat přehrávač speciální, ne ten na CD.
Jistě se už ptáte, zda to půjde přehrávat i na počítačích? Odpověď je naprosté ANO a výrobci
diskdrajvů si už mnou ruce, jak je budou do nových počítačů (i s dekodérem) montovat. Jenže kdyby
se dekódování zúčastnil mikroprocesor vašeho počítače (jako se zúčastňuje všeho, co se tam děje), jistě
by se našli chytráci, kteří by si celý, dekódovaný film někde načepovali a uložili, aby ho pak mohli
neomezeně přehrávat a kopírovat. Zatím se nabízejí tři způsoby, jak tomu zamezit.
a) vypnout nahrávací funkci přehrávače - to se ale dá lehce ošidit,
b) nechat počítač, aby poznal, co jsou DVD data a vypnul sám nahrávací funkci, to je ovšem drahé
c) modifikovat počítač tak, aby data z DVD šla přímo do mikroprocessoru, ale nikam jinam (teda ne na
bus). To se zdá zatím nejlepší řešení.
Jak je důležité to kódování pro zamezení kopírování (alespoň pro výrobce filmů) svědčí nedávný
soud, kde DVD Copy Control Association, podala žalobu na autory 72 webovských stránek, na nichž
se vyskytla nabídka programu, který může bezplatně stáhnout software program DeCSS, který ruší
kódovací ochranu a umožňuje nahrát (teda uložit) záznam už bez ochrany. Asociace chtěla, aby soud
uložil všem obžalovaným vymazat údaje a dokonce i linky (odkazy) na tento program, který už je
mimochodem zveřejněný na Netu. Soudce to zatím odmítnul jako ukvapené a jednání soudu zatím
pokračuje.
Zde se dostáváme k zajímavé otázce: jak se liší reverzní inženýrství (RE, t.j. kdy se prostě zpětně
vyzkoumá produkt, co je normálně na trhu, až se dojde k principu jeho návrhu, designu) od hakrování
a to zase od ilegální akce? RE je zákonem uznávaný inženýrský postup (míněno softvérové či
hárdvérové inženýrství), pokud není informace vyloženě klasifikována jako tajná (třeba trade secret).
Nezákonná, ilegální akce je ovšem jakékoliv porušení zákona. Hakrování se pohybuje většinou někde
mezi těmito dvěma extrémy, celkem nebezpečně, pokud se mě ptáte. Nu, a v sázce jsou miliardy
dolarů. Ledaže by o tom Hollywood natočil pár drahých filmů, vyhrál s nimi Oskary a prodával je
draze na DVD. Jenže někteří chytráci by to odkódovali a kopírovali, čímž by poklesl prodej a
Hollywood by musel natočit ještě víc podobných filmů, atd., atd., atd.
Další vývoj: Od té doby DVD ovládlo svět - i já jsem si koupil přehrávačku, ale ne tu do PC, ale přímo
na TV. Pracuje dobře a navíc mi přehrává i MP3 formát, což není k zahození (ten dokáže na 1 CD
směstnat 10 hodin hudby! A umí přehrávat i evropské VCD (které ani nepotřebuje specielní DVD
drajv, takže lze hrát i na PCčku). DVD dnes už většinou hrají na širokoúhlý, speciální monitor,
zatímco v půjčovnách máte ještě dvě verze: úzkou a plochodrážní. A novinka: prý teď budou CDčka s
DVD prodávat za desetinu ceny: modrý povlak totiž za tři dny zčerná a bude po přehrávání. A navíc
odpadne i vracení filmu do půjčovny a možná i půjčovna :-).
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Digitální knihy
Říkají jim ještě všelijak, třeba e-books, ebooks a elektronické knihy - i když samotné medium, kde se
text uschovává, není vůbec elektronické, ale buď magnetické, nebo optické, teda třeba něco jako
floppy disk nebo CDčko. Co ale je opravdu elektronické, je čtečka - je velikosti normální knihy,
případně i menší, také lehčí a má mnoho jiných věci, které normální knihy nemají. Nemusíte si slinit
prsty, když obracíte - totiž u ní stránky neobracíte, prostě čtete si klidně dál a text si posunujete sami,
nebo vám určenou rychlostí běží po obrazovce. Jinak se ale čte stejně jako ta papírová a předpokládám,
že například odolává polití kávou daleko lépe.
Ale dost žertů: právě se tu před námi tvoří revoluce ve čtení a knihovnictví vůbec. Tak za prvé, na
jeden CD se vejde proklatě hodně knih, to mi věřte. Listování, hledání výrazů, indexování,
elektronická záložka ( kam jste dočetli), barevné i pohyblivé obrázky, zvuk, no prostě vše, o čem se
Gutenbergovi ani nesnilo. Jistě tam v budoucnu bude třeba i překladatel, malý naučný slovník
(elektronický thesaurus - ne, ten nemá s brontosaurem nic společného, tak se říká těm papírovým
naučným slovníkům, kde si při listování brzo ušoupete palec). A to jim ještě nestačí, budou se tak
vydávat noviny, časopisy, magaziny, drby z Hollywoodu i modlicí knížky. Jen tak mimochodem, víte,
jak se dělá digitální růženec? To se provrtají staré tranzistory a navléknou se na šňůrku :-)
Navíc se už prodává softvér pro ty, kteří chtějí takto publikovat svoje díla, takže se nedivme, když si
děvčata brzo budou psát elektronické deníčky a maminka bude hledat čtečku, aby se mohla dozvědět,
co její dcera nesvěří nikomu jinému než digitálnímu památníčku.
Ale dost spekulací: elektronické knihy už jsou tu a nejen knihy, ale i čtečky. Jak už jsem
naznačil, je to trochu popletené: žádná kniha to vlastně není, říká se jí tak asi proto, že
tak vypadá, no a ta skutečná "kniha", tedy floppy či CD se zasune dovnitř, viz fotografie.
Čtečky vyrábí fy Glassbook, Everybook, Softbook a Nuvomedia (t.zv.Rocket ), chystá se
Librius. Microsoft zatím přišel se svým softvérem t.zv. Open Book &trade; který
používá Clear Type &trade; tj. moderní, dobře čitelné fonty (písmena). Jak už jsem
minule předvídal, po čase si budete moci číst Příložník klidně i v tramvaji - vlastně co to povídám, to
můžete už teď, jestli máte lap-top a nahrajete si nás na disketu.
Co k tomu všemu potřebujete? Nu u knih, které se zatím prodávají, si musíte koupit čtečku, která má
specielní softvér. Dá se sice už naloudovat demo-verze do vašeho PC, ale i ta má kolem 4 meg. Jak
taková čtečka vypadá? Vzpomínáte si na Star Trek a jejich tablety? Nuže je to podobné a pár fotek
jsem zde přidal. Co se týká hárdvérových norem, zatím existuje jen EBX Hardware Reference
Platform, která ale definuje hardware jen pro Glassbook.

Ovšem nic není tak lehké, aby se to nedalo ztížit. Pochopitelně je o to zájem a brzo by
nastalo zmatení jazyků jako v Babyloně. Proto se standardizuje. Zatím se uvažuje jen o
dvou formátech, jak psát, a sice HTML a XML, (i když se Adone připojilo se svým
PDF, alespoň tedy při tvoření normy skupiny Open eBook Authoring Group. Standart se
jmenuje Publication Structure Specification a vyšel v září minulého roku. Už v roce
1998 vyšel EBX Open Book Standard, který je k nahlédnutí na Internetu. Oč jde? O
maličkost: abyste tou jednou kapesní čtečkou, kterou si koupíte, mohli číst všechny e-knihy. Kdyby to
tak nebylo, museli byste mít proklatě mnoho těch kapes: jednu pro čtečku an Word, druhou pro
Wordperfect, třetí na RTF, další na PDF, ještě jednu na PS, případně na TXT a bůhví, co ještě.
Ano, nastává doba, kdy se všem těm wordprocesovým dinosauřím dědečkům, kteří jsou příliš
zkostnatělí, narcisisticky zahleděni jen do sebe, pomalí a omezení - teda kdy se jim konečně odzvoní.
Ano, jsou omezeni: který wordprocesor vám dnes smontuje a zobrazí řekněme dopis, kde jsou v pozadí
Hradčany, nahoře vlaje vlajka a ještě zahraje " bory šumí po skalinách"? Že bych toho chtěl nějak
moc? Proč, vždyť to máme na netu skoro všude, teda až na ty bory.
Firma Softbook už vydává nejen knihy, ale i noviny a časopisy, vše v Microsoftovém
Open e-book formátu. Normy už teď zaručují autorům copyright a čtenářům pak
možnost věnovat knihu knihovně či půjčit ji příteli. Nu proč ne, softvér je zde vlastně
to literární dílo a tak se na něj vztahují regule jako na knihy.
Asi se ptáte, čím se "ebuky" liší od naší edice KNIHY OFF-LINE, která už přinesla
svoje první vydání (viz titulní stránka Příložníku). Hlavně tedy ve dvou věcech: my žádné čtečky
nevyrábíme a vy je vůbec nepotřebujete :-). Stačí, když si naši knihu stáhnete z netu, rozbalíte a už ji
můžete číst - stejným browserem, jakým čtete právě tento článek. Geniální? Jistě a ještě navíc
zadarmo. Můžete si to dokonce nahrát na floppy disk a budete to mít i přenosné. Jiná otázka: jak dalece
dodržujeme normu? Jen tak dalece, aby to každý browser přečetl (a aby nám to dalo co nejmíň práce
:-)). No to žertuji: píšeme HTML jazykem, tak jak to norma žádá, jen některé funkce, které čtečky
dělají automaticky, si vlastně děláte ručně, například listování děláte ťukáním myší (e-book na to má
speciální tlačítko). Tož se tedy začtěte do našich knih, byly psány s dobrým úmyslem a věnovali jsme
tomu to nejdražší, co máme: náš volný čas. A jako jsme se při tom nenudili my, doufáme, že se
nebudete nudit ani vy . . .
Další vývoj: Digitální knihy se rozjely rychle, tak rychle, že nechaly čtenáře daleko za seboou.
Babylonská věž různých formátů a nesmyslných kosmetik - např. listování v knize, když stejně dobře
poslouží naše značky "zpět" a "další", plus naše linky na titulní stránce (pro náročné máme i frames,
tj. rámečky) - a jinéí zbytečnosti způsobily, že teď musíte koupit hárdvér (tj, e.book, tu krabici což je
defakto jen čtečka), do ní drahý softvér (ne všude, někde ho dají zadarmo) a pak ještě kupovat drahé
knihy. Ale nikdo tolik peněz nemá - a např. Stephen King, známý spisovatel-milionář, který chtěl jen
dolar za kapitolu, kterou jste si mohli stáhnout s Netu, později do e-knih odstoupil. Lidé mu neplatili a
zadarmo on že psát nebude. Pravda, "papírové" knihy jsou jaksi intimnější, ale myslím, že vydavatelé
ebuků nadělali zbytečně hodně masrketingových chyb. Naše KNIHY OFF-LINE jsou ovšem zdarma a i
když se přiznám, že je občas inzeruji ve formě článku (nedokončeného - jak jinak nalákat čtenáře?) v
různých netových časopisech, šíříme se převážně doporučením mezi přáteli. Hlavně jsou to studenti
(právě teď na jaře, před přijímačkami na vysokou), ale učebnice ovšem nejsou naší jedinou a dokonce
ani ne tou hlavní doménou.
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O inteligenci, tentokrát jen o té přirozené
Mark Twain kdysi napsal: "Existuje jen jedno jediné
nejinteligentnější dítě na světě a každá matka ho má."
Inteligence byla prostě vždycky považována za lidskou
vlastnost, i když v některých společnostech vám může
spíše způsobovat nepříjemnosti :-). Inteligence také
může být, jak známo, přirozená nebo umělá. V angličtině
pro tu umělou mají název "artificial", což vedlo (v
jednom vtipu) k přízvisku "superficial" neboli povrchní.
Inteligence se dokonce dá měřit pomocí IQ testu (to I
mimochodem neznamená ignoranci, ale právě onu
inteligenci a Q není kvokání, ale "kvocient"). Pokud
tomu věříte, musíte také uvěřit, že ti, kdo takový test
vymýšlejí, jsou jistě ti nejinteligentnější lidé na světě, jinak by si přece nemohli troufnout takový test
stvořit, ne? Já osobně o tom mám ale své pochyby. Každý jsme totiž inteligentní, ale v různých
oborech a mnohé z těch oborů se ovšem do IQ ani nedostanou. Ano, všichni ji do určité míry máme,
tuhletu inteligenci. Nevěříte? Tak proč si říkáme Homo sapiens, neboli člověk moudrý? Pravda, už od
začátku jsme měli potíže tu "moudrost" definovat, ale nebojte se, já se tu o to nepokusím - asi bych byl
první, který by se mnou nesouhlasil :-).
S překvapením jsem zjistil, že anglický neo-darwinista Dawkins používá ve svých známých knihách
termín "inteligentní síla", bohužel jsem se ho už na to ve svém interview s ním (viz Amberzine 1997)
zapomněl zeptat, čím že ta síla v jeho darwinovském vývoji vlastně hýbá. Podle něho je totiž jen
jakýmsi vedlejším produktem přirozeného výběru a nevěří, že by byla jakousi tvůrčí silou, jako si to
myslí kreacionisté. Také ti už poslední dobou raději nemluví tolik o Bohu, ale - ta náhoda! - také o
"inteligentní síle", která je u nich ovšem schopna tvořit, navíc ještě zcela z ničeho. Takže jak to vidíte,
když dva mluví totéž, není to totéž - asi proto, že si tu obě válčící strany přivlastňují slovo síla tak, jak
se jim to hodí. Jistě nejde o sílu fyzickou - ze zkušenosti víme, že kdo má dost fyzické síly, ten už tu
inteligenci jaksi nepotřebuje nebo jí dokonce ani moc nepřekypuje, že ano :-). Do sporu "inteligentních
sil" se tu ale také míchat nebudu, jen snad dodám s hrdinou filmu Star Wars: Síla budiž s vámi - a
pozdravujte ode mne princeznu Leu!"
Ale zpět k té inteligenci: známý vtip totiž říká, že inteligence může být i umělá, ale blbost jen a jen
přirozená. Anglický naučný slovník vám nabídne hned několik výrazů pro slovo "natural": přírodní,
přirozený, vrozený a dokonce i "omezený". Ten poslední výraz je spíš kolokviální, hovorový; míníme
tím někoho, kdo je jaksi to - no, prosťáček.
Jenže když to tak vezmeme, sotva asi najdeme pro inteligenci lepší výraz než je "síla" , možná jen
"energie", což je, jak známo z fyziky, "schopnost konat práci". V tom je vlastně i jádro věci:
inteligence, která není schopna tvořit, není pochopitelně k ničemu, stejně jako je na nic "tvoření bez
inteligence" :-). A ač kreacionisté a darwinisté ve svém sporu onu inteligenci víceméně jen využívají
jako macecha Popelku, otázka by měla správně znít: jak to, že my lidé jsme "tak inteligentní"? A ať už

je to náhoda nebo úmysl - jak to, že přitom ale nejsme natolik inteligentní, abychom vědeli, proč vůbec
jsme inteligentní?
Tyto otázky přicházejí klepat - a dnes už i bušit - na naše dveře, hlavně s příchodem počítačů a jsou o
to víc palčivější, protože právě jejich vývoj nám tu už delší dobu vesele stagnuje. Ano, čtete dobře,
vývoj počítačů stagnuje! Přes dvacet let už čekáme na ony inteligentní počítače třetí či které generace,
jak s tím vyrukovali Japonci - tedy jen s tím slibem, že ano. Kde jsou počítače, které měly psát tak
geniálně jako Shakespeare nebo řídit roboty, kteří by svými mechanickými chapadly dokázali hrát na
housle jako Paganini? Vrcholem počítačového "umění" je pro mnoho lidí ještě pořád jeden přetučnělý
wordprocessor (nebudu ho radši jmenovat) a nejlepší roboty se nám zatím podařilo vytvořit jen z lidí . .
.
Ne, pochopitelně že tohle všecko nemyslím vážně - úspěchy tu jistě jsou, ale jen sporadické. Zvýšení
rychlosti či kapacity počítače nemá s inteligencí téhož vůbec nic společného - však i dnešní softvér je
jen tak inteligentní jako jsou jeho tvůrci :-). Bohužel říkejte něco takového kapitánům průmyslu a
obchodu. Pracoval jsem u jedné firmy, kde nový viceprezident razil heslo: Nechci od vás, abyste dělali
víc, ale abyste dělali chytřeji. Asi proto ho také brzo vyrazili - snad ze strachu, že by si to lidé špatně
brali. Měl sice pravdu, ale ta se jim prostě nehodila do jejich byrokratického krámu.
Lidé vůbec dávají raději přednost kopírování, což má daleko víc společného s opičením než s
inteligencí. A zatímco i to kopírování by mělo vést k dalšímu vývoji, většinou naopak jen posiluje
stagnaci - proto asi také opice ustrnuly ve vývoji, když už nebylo co kopírovat :-). I toto milénium
začalo tradičně, tj. nesmyslem. Ještě tu nebylo a už nás odborníci na průšvihy strašili bugem Y2K, z
kterého se - jak se dalo čekat - vyklubal jen nepatrný brouček A i ten by se býval vůbec nenarodil,
kdyby před čtyřiceti lety někoho inteligentního napadlo, že lidstvo určitě rok 2000 přežije a co pak?
Teda pardon, někdo to určitě řekl, ale oni ho jistě hned okřikli, aby neblbnul, že mají jiné, důležitější
problémy . . .

Další vývoj: Co se týká inteligentních počítačů, ty se zatím pořád ještě nenarodily. A přirozená
inteligence? Ta se sice neobjeví už "při rození", jak by jméno naznačovalo, ale nakonec není jenom
"vrozená", genetická. Co totiž s naším mozkem uděláme, když se konečně dostane ze školního
inkubátoru, to už je víceméně jen naše zásluha. Není to totiž jen naše inteligence, která nám pomáhá
hodně věcí pochopit, ale naše snaha pochopit je, síla, s kterou se přinutíme věnovat se jim a v
neposlední řadě i ta dřina, které se říká "učit se myslet". Protože "být inteligentní" - rozuměj přirozeně
inteligentní - ještě zdaleka neznamená také "něco umět" a už vůbec ne i "něco dokázat".
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Hakeři, globální hrozba
Ano, máme tu další globální hrozbu: hakery. Poslední jejich akce
zablokovaly provoz na serverech velkých firem na několik hodin.
Jak? Vysílali na ně taková kvanta "dotazů", až servery prostě
nestačily a "vyplivly". Yahoo, CNN, Zdnet, Amazon - pokud vám to
nic neříká, tak to jsou vrcholky na žebříčku internetových výdělků,
tudíž i na burze. Pochopitelně ty firmy hned spustily kravál - zisk,
který jim ušel, není za tím možno ani spočítat. Ale už je tu náprava,
viz obrázek níže, vlevo.
Firma RSA tam uvádí, že má inovační softvér, který vám umožní
"uchránit vaše data, protože u nich je jejich zabezpečení je nejlepší
"...Jenže v tom je háček. Přímo nad tímto sebevědomým
prohlášením uvidíme něco jiného, podívejte se na obrázek vpravo.
Hned nahoře na rámečku čteme: "Nejvíce zhakované jméno v
elektronickém byznysu." a pod tím "Zhakováno. Svěřte nám svoje
data! Chvalte Allaha!"
Ne, to si tam nedali oni, to jen nějaký haker si je vzal na mušku. Někdo si prostě udělal legraci, řeknete
si - jenže když se to stane firmě, která prohlašuje, že je neomylná, znamená to její konec. A co je
horšího: jak vidíme, takhle se dá napadnout skoro každý. Jak ale říci hakerům, že tady přestává
všechna sranda? V případě nemocnic, letecké dopravy, finančních institucí nebo obrany státu jsou
následky jistě katastrofické.
Zdá se, že hakeři, kteří udělali poslední karambol, budou eventuelně chyceni. Jedna cesta vede i do
Kanady, do Toronta, kde prý má sídlo onen pověstný "mafiaboy". Co myslíte, že se jim asi podle
zákonů stane? Dostanou deset let a nahradit dvojnásobek škody. Jde zřejmě o pěkných pár miliónů tak mi řekněte, jak je asi "nahradí"? Vtip je v tom, že je totiž chytit ani nemusí: oni používají servery
jiných, nevinných lidí, kde uloží svůj softvér ke "spánku" asi jako u "zombies" (tento název se už také
vžil). Dálkově pak zombie server aktivují na nějakou dobu a pak zase vše smažou, asi jako zloděj za
sebou zametává stopy.
Tak mi napadá: o téhle "díře" v systému se vědělo už dlouho, jenže jako obvykle se nic neudělalo.
Opět platí že jedna unce prevence (asi 31 gramů :-)) má hodnotu jedné tuny oprav. Jenže to
neodpovídá americké mentalitě: vzpomínám, jak mi u jedné americké firmy - kde jsem pracoval - často
vyčítali, že vidím věci moc černě, zatímco já zase nedovedl pochopit jejich ležérní bezstarostnost..
Vezměte si třeba Microfost: dokud jim hakeři nezahnojili jejich vlastní vnitro-podnikovou poštu,
snažili se nad nedokonalostí svých programů zavírat obě oči. Pochopitelně, pracuje-li (jako v případě
Windows) na programu tisíc vývojářů, těžko se to kontroluje - to už uznává i veličenstvo Gates. Když
jsme jim psali, že jejich Word je tak lehce nakazitelný virusem jako stoletá babička chřipkou, tvářili se,
jako když to není jejich problém. Mají pravdu: problémy jsme měli my a taky jsme si je vyřešili alespoň ti z nás, co už Word a MS poštu prostě nepoužívají.

Ale zpátky k hakerům. Poslední útok prý zpomalil provoz na Netu v USA o 20 procent. Protože si
hakeři mohou vybírat adresy zcela náhodně, může se stát, že jednou nebudete moc číst ani tento
Příložník. Pravda, máme tři mirrory, ale co když se při tom spálí i sám satelit :-)? Ale vážně: příčin,
které vedly k nedávnému karambolu bylo hned několik. Dají se shrnout do tří kategorií: hakeři, špatný
softvér a špatný systém. Hakery možná pochytáme a pověsíme za obě (- cenzurováno-) do průvanu, ale
přesto se budou rodit noví. Softvér opravíme a budeme opravovat tak dlouho, než se v něm objeví zase
jiná díra. Co opravdu potřebujeme, je neproniknutelný systém. Že to nejde? Ale to přece nevíme,
pokud se o to nepokusíme. Co můžeme ztratit? Ano, bude to stát peníze, čas a nervy. Ale co na tom?
Už teď to stojí peníze, čas a nervy, jen proto, že jsme nic předem neudělali. Zrovna mě napadlo jedno
zajímavé řešení, ale to už mě FBI zase předběhli: zřídit skupinu expertů, kteří se snaží za každou cenu
zkriplovat jeden pokusný server. A taková skupina by tu měla být natrvalo a pořád. Protože ideální
systém není a nebude, ale nám by koneckonců stačil na 99,9% , ne?
Hakrování bude lidi lákat pořád, ta možnost narušovat systém jen proto, že je zranitelný. Tady bych
chtěl opravit mínění některých lidí: mnozí si myslí, že hakeři jsou geniové. Není to pravda: například
stařičký patriarch (v moderním měřítku) hakerů, Robert Mitnick, který byl zrovna propuštěn po mnoha
letech na svobodu, začínal jako obyčejný zloděj: vloupával se do telefonních ústředen, četl počítačové
printouty v bednách s odpadky a kradl kreditkarty. A vidíte, dokud nenaštval jednoho počítačového
experta, kterému nenávratně vymazal jeden jeho projekt a který pak pomáhal FBI Mitnicka chytit, byl
by asi Robertek ještě na svobodě. Ale spíše nebyl. ke kradení sice inteligenci nepotřebujete, ale k
ukrývání se ano. Určitě by někde chybu udělal, hakeři opravdu nejsou tak chytří, oni jen parazitují na
naivitě těch chytřejších.
Poslední kalamitu způsobil program, zvaný "stacheldraht" jednoho hakera z Německa, který si říká
"mixter" a jehož jméno je neznámé - ačkoliv uvedli plné jméno jeho matky :-). To totiž bere telefony a
odpovídá, že nemůže nic říct, jen to, že její syn spolupracuje s Američany. Osobně si myslím, že o
takovou "spolupráci" jako on udělal, asi nikdo nestojí. Tak mi zrovna napadá: zřejmě zase jeden
mladistvý - nezdá se vám, že se za těmi mladíky skrývají nějací staří mazáci, kteří je využívají? Mixter
se hájil tím, že chtěl zvýšit "bezpečnost sítě". Proto dal program radši na net a ne Interpolu? To je jako
zvyšovat bezpečnost na pláži tím, že tam budu krmit žraloky. Mělo by nás to vlastně urazit, když si
myslí, že jsme tak blbí, že mu to uvěříme. Ano, to, co udělal, byla volovina, která ublížila lidem..
Navíc, kdyby byl chytrý, mohl svoje "dílo" donést tam, kde bude opravdu použito k zabezpečení netu.
Mohl na tom i vydělat a ještě mohl být spokojený, že posloužil dobré věci. Hakeři, co by to nikdy sami
neuměli, prý jen jeho program použili tak, jak neměl v úmyslu. Jenže o úmyslu se nedá mluvit - věřím,
že patrně nemyslel vůbec, když to dával na net. Takže nakonec získal jen pochybnou slávu geniuse s
ručením omezeným.
Carnegie Mellon University, teda její softvérová skupina, vidí příčiny debaklu v tom, že vina je na nás
:-). Dále nám oznamuje jako novinku, že máme díry v systému, že je potřeba proti tomu něco dělat a že
si máme udělat koordinaci s podřízenými servery. Jinak jakožto pomoc proti hakerům nenabízí nic, ani
pastičky na myši. Jako prevenci doporučují "dodržovat bezpečnostní zvyklosti" - jak vidíte, jsou plni
humoru, právě ty bezpečnostní zvyklosti nejsou přece vůbec bezpečné. Zatím se mi zdá, že všechny
návrhy na ochranu netu jsou podobné tomu, jako kdyby 7 statečných řeklo oněm Mexikáncům:
"Nejprve nám zaručte, že nepustíte ty bandity do vaší vesnice, my už vás pak spolehlivě ochráníme, to
se nebojte".
Další vývoj: Rok 2001 byl bohatý na hakování nejen virusy, ale i zadními vrátky a přetěžováním

serverů. Dokonce už řádí virusy i na mobilních telefonech, Nokia telefony prý zablokovaly na několik
hodin. Osobně si myslím, že se toho nikdy nezbavíme: pokud budou programátoři psát polodebilní,
nepromyšlený softvér, najde se vždy někdo, kdo ho nabourá. Chytání hakerů je vlastně jen jako
vylévání vody z děravého člunu kýblem, jenže ani známé mikrosoftí záplaty tu nepomohou: bezpečnost
musí být zabudována už v návrhu. Představte si, že by armáda používala takový nabouratelný softvér
- vlastně co to říkám, co když ho zrovna používá?
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Genové války.
Starý vtip říká "It's all in genes", t.j. "to všecko je v genech" - nebo
taky v džínách, "jeans" se totiž vyslovuje stejně jako "genes". Na
druhé straně i slova od genu logicky odvozená mohou laika udivit
svým neočekávaným obsahem (např. generace, genitálie, genocida),
zatímco formy jiné (např. génius :-)) se s generace na generaci příliš
nepřenáší :-). Nové odvozeniny nás bombardují skoro každý den:
genetika, genome, genetické inženýrství a teď dokonce jsem musel
vymyslet i termín "genové války", abych vyjádřil stav dnešního
konkurenčního boje . . . Ale nejprve si v tom udělejme trochu
pořádek:
Gen - buněčná jádra jak známo obsahují chromosomy, které zase
obsahují geny. Definice vám ovšem odpustím.
DNA - je genetický materiál (deoxyribonukleová kyselina, ale kdo by
počítal :-)), který tvoří jakousi "páteř" chromosomu. Má ohromně
dlouhá molekuly, něco jako když si představíte žebřík, šroubovitě stočený kolem své osy. "Příčky" na
tom žebříčku jsou pak ze čtyř různých materiálů, jejichž počet, kombinace a pořadí vytváří specifické
vlastnosti DNA. Je jich pěkných pár tisíc, ale to už objevili v roce 1953 Wilkins, Crick a Watson, a
dostali za to v roce 1962 Nobelovu cenu. DNA obsahuje všechny genetické vlastnosti organizmu a
slouží prakticky jen k reprodukci.
RNA - je kopie DNA, ale s jiným materiálem pro "příčky" a slouží k výrobě proteinů, tedy
aminokyselin - které jsou nutné ke stavbě orgánů nebo výrobě enzymů.
Genetické inženýrství (GE) - mění složení DNA, tedy jeho genetické vlastnosti. Většinou dělá
syntézu nových nebo vylepšuje vlastnosti už existujících DNA. DNA se "řežou" t.zv. restrikčmími
enzymy a "slepují" jinými, t.zv. ligázami. Některé zlomky DNA se dokonce mohou reprodukovat samy
(jako třeba viry, v jiných buňkách), což se pak používá k jejich "hromadné" výrobě.
Genetická terapie (GT) - je odnož GE, která léčí genetické vady či nemoci a to pomocí manipulace s
geny. Je to buď:
a) modifikace reprodukční buńky (vajíčko, sperma) - sem patří svým způsobem i klonování, což je
zatím (!?) u lidí zakázáno.
b) somatická terapie (ST), která pěstuje nové tkáně přidáním určitých genů, kteréžto tkáně se pak
transplantují na organizmus - podobně jako se transplantují celé orgány (např. ty opičí či prasečí na
lidi). Velkým úspěchem m ST je výroba insulinu pomocí bakterií (dříve se dělal jen z orgánů zvířat)
nebo Faktoru VII, prostředku na srážení krve hemofiliaků, který se dříve vyráběl z lidské krve a tak
mohlo dojít - a bohužel také došlo - k nakažení virem hepatitidy či HIV (vedoucí k AIDS).
c) jiný výzkum, který je zatím v plenkách a který by měl přispět k léčbě rakoviny, AIDS a podobně.
Tak například chřipkové epidemie (které vznikají "přirozeně" tak, že se starý virus sám změní, když
nějakou dobu vegetuje na zvířatech - údajně na prasatech - a pak přechází ve své jiné formě opět na

lidi) by mohly přestat existovat, kdyby se virus sám geneticky likvidoval v několika generacích,
pochopitelně za pomoci pana Darwina.
Geneticky modifikované potraviny (GMP) - jsou jiným odvětvím GE, například obilí, které odolává
nemocem nebo mrazům, libovější vepřové či bezpeckové ovoce a jiné specialitky, o kterých už dnes
ani nevíme, kde všude se v obchodě na regálech nacházejí.
Nebezpečí plynoucí z GE - nemusíme si nic nalhávat: naše zkušenosti v tomto oboru jsou natolik
mladé, že jakékoliv předpovědi o chování nových "výrobků" jsou jen hrubé dohady. Nepředvídané a
zhoubné výsledky takovýchto "pokusů naslepo" mohou někdy způsobit víc škody než užitku.
Například nevíme, jak se bude chovat naše tělo k nové, modifikované potravě: i když je
nepravděpodobné, že by měla mít ještě jiný efekt než ten způsobený rozdílným chemickým složením
(tělo ji totiž rozkládá na základní složky), jak veliký bude ten efekt si dlouhodobě zatím neumíme
promítnout. Tak např. kdysi jsem viděl v televizi mapu, která srovnávala oblasti s výskytem
Alzheimerovy nemoci s mapou oblastí, kde byla pole práškována určitými hnojivy. Korelace byla
překvapivá, ovšem důkaz chyběl. Dokonce se přišlo i se scénářem téměř hollywoodským, že by totiž
někdo "namontoval" rakovinotvorné lidské geny do chřipkových virů, což by mělo za následek
nepředstavitelnou katastrofu. I když se jedná spíše o science-fiction, rozmnožovací schopnosti
takových organizmů mají epidemické rozměry a už jen tím jsou nebezpečné. Existují i jiná nebezpečí:
tvrdí se, že modofikováním rostlin se může odbourávat jejich imunita.
Proč vůbec GE? Je nesporné, že GE může mít nesmírně blahodárné výsledky pro lidstvo: tak např.
jeden výzkumný ústav z Vancouveru nedávno úspěšně izoloval několik genů, které mohou "vypnou"
funkce, důležité pro život rakovinné buňky (teda to, co by měl lidský obranný systém udělat sám, ale
nedělá). Znamenalo by to nejen léčbu, ale i možnou prevenci. Příslibem určitého úspěchu je i to, že to
ovlivňuje právě ty hlavní druhy rakovin (prsu, střev, prostaty, plic a mozku, tedy asi 60 procent
případů). Lze teda předpokládat, že při přísné kontrole DNA výzkumu by byly jeho výsledky pro
lidstvo převážně prospěšné.
Kontrola pokusů - ve Spojených státech je genetické studium a z toho plynoucí výroba léků, vakcín a
GMP povolena úřadem FDA (Úřad pro potraviny a léčivé drogy), přičemž GMP je navíc kontrolována
ministerstvem zemědělství. To ovšem nestačí: je třeba nové, přísné zákony a ještě centralizovaná
kontrola všech odvětví GE.
Genome - je projekt, který se zabývá mapováním všech genů v lidském DNA a jejich variantami
ohledně sexu, rasy, atd. (nejedná se o rasismus, ale je fakt, že určité rasy trpí některými chorobami více
a právě těm by měl průzkum prospět co nejvíce). Protože to je vlastně východisko pro každé úspěšné
GE s léčebnou aplikací, chytily se toho různé firmy, kterým se to tempo zdálo pomalé (každý gen totiž
určuje jiné vlastnosti a jsou jich tisíce). Pochopitelně jejich motivací nebyla jen léčba, ale hlavně zisk z
toho plynoucí a tak také investovaly do projektu pěkné peníze.
Peníze - všeobecně uznávané platidlo. A tím se kruh začíná a také uzavírá.

Konečně se dostáváme k našemu tématu, totiž "genovým válkám", což je poněkud ironický název pro
současnou situaci. Pokrok, který výzkumné firmy učinily, ze nezastavil u objevů, ale přešel do stádia
prodeje a patentů. Jenže tady je háček: pokud by se dal lidský genom patentovat, mohli by pak držitelé
patentů držet navíc v šachu také celou zemskou populaci, doslova za ty - no, za geny. Proto si Bill

Clinton a Tony Blair pospíšili s prohlášením, že mapa lidských genů a jejich funkcí bude přístupná
veřejnosti - rozuměj zadarmo. Investoři to pochopili tak, že u výše uvedených firem asi oněch
slibovaných magúčich dólarov něbúdět.
Ovšem samotné prohlášení je reakcí zdravého lidského rozumu: držením patentů by zároveň jejich
majitelé brzdili, ne-li přímo blokovali, také z nich plynoucí léčebné aplikace - už teď svůj výzkum
prodávají za drahé peníze. Jak to teď vypadá, patentovat by se daly právě jen ty konkrétní aplikace, a
tam ovšem bude otevřeno neomezené pole poctivému (více-méně, jak už to bývá) podnikání. Marně to
ale mluvčí Bílého domu vysvětloval publiku: akcie oněch firem prudce klesly, někde až o 27 procent,
hlavně u těch, které objevují genovou strukturu a prodávají ji dál. A tak tu máme geno-války. Jenže
hlavní spojenci těchto výzkumných firem, firmy farmaceutické, ono prohlášení uvítaly: ušetří tím
peníze za informaci, kterou dosud musely kupovat a - nedělejme si iluze - zvýší si tím zisky.
Nabízí se otázka: výzkum nikdy není zadarmo - a neměl by se svěřovat amatérům - kdo tedy ho bude
platit? Jak víme ze zkušenosti, státní výzkum nikdy nevynikal ani nápady ani financemi. Když se to
nebude vyvíjet dost rychle, ujmou se toho asi samy farmaceutické firmy a buď budou dotovat ty firmy,
které jsou teď v krizi, nebo je nechají padnout a "odkoupí" si levně jejich odborníky. Pochopitelně se
ale se svými výsledky nebudou nikomu dál svěřovat a přejdou hned na aplikace, které pak budou
patentovat. V patentu mohou - ale nemusí - definovat příslušnou původní funkci použitých genů, stačí
totiž vysvětlit jen aplikaci. Takže budou mít naše geny tak říkajíc v hrsti stejně. V tom směru se může
stát, že prohlášení Clintona a Blaira bude částečně kontraproduktivní a informace se bude nějakou
dobu šířit spíše průmyslovou špionáží. Jak se to vyvine dál, je zatím těžko hádat, ale jedno je jisté: toto
rozhodně ještě není konec "genových válek" . . .
Další vývoj: Genoprůmysl už není žádnou legrací: od té doby, co jsem to napsal, se už vesele vyrábějí
klonové a dokonce se už vyskytly falešné (doufám!) zprávy o "vyklonění" člověka. Metody genoterapie
jsou velice slibné, ale nejde jen o velké peníze, jde i o ethickou stránku. Pravda, kdo z nás by nechtěl
naklonovat sebe sama, aby ten druhý za něj chodil do práce? Jenže při mém štěstí by mě ještě o tu
práci připravil :-). Osobně považuji klonění za dekadenci: my totiž tomu nic nepřidáme, děláme jen
xeroxovou kopii, navíc z materiálu, který nám vyrobila a laskavě poskytla sama příroda. Kopírování
není ještě pokrok - to by byl jinak Louvre plný obrazů všech těch kopíráků, co tam denně chodí
"kopčit". Genetické inženýrství, to je zase něco jiného, zde bychom mohli předhonit i Darwinův
přirozený vývoj . . .
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Víte jak na virusy?
Na moje prohlášení, že se "nám někdo pořád snaží namluvit, že
virusy prostě musí být" , mi můj přítel Bruce napsal, že někdo už
matematicky dokázal, že virusy musí existovat. Ano, měl pravdu:
každý z nás si klidně může napsat malý virus - pokud to umí - a pak
si může doma vesele ničit disk a vymazávat fajly. Slyšel jsem, že to
dokonce není ani trestné, když to bude dělat jen na svém počítači a
nikomu o tom neřekne - teda pokud je takový blb, že by si chtěl ničit
svoje vlastní databázi virusem, když to může udělat daleko
pohodlněji kladivem.

Ale o to mi nešlo. Šlo mi o virusy, které se nějak rozšiřují, hlavně
tedy ty poštovní. Existuje totiž formule, jinak zvaná Jansanův
škodový zákon©, (zkráceně "škodovka"), podle které lze přesně
vypočítat, jaké škody virus natropí:
Š=C/J
kde:
Š......škoda, kterou virusy natropí,
C......co si nechají lidé líbit,
J......jak jsou lidé chytří.
Pokud bude C=0, čili lidé si nic (vlastně "niC", rozuměj "žádné C") nenechají líbit, budou škody
nulové. A pokud budou lidé chytří, tak si je, i když budou existovat, do systému nepustí. Zeptal jsem se
Bruce, jestli ten pán také dokázal, jak velké škody musí virusy natropit, ale na to jsem už odpověď
nedostal - navíc Bruce ani nevěděl, kdo to ten nějaký Jansan je :-). Ovšem souhlasil se mnou, že čím
více (rozuměj "víc C") si lidé nechají líbit, tím větší škody viry natropí. Asi se ptáte, jak je to s tou
chytrostí - inu tak daleko jsme ještě nepokročili, aby někdo vyrobil inteligentní poštovní program,
který viry nepustí. Že máme antivirusy? Jistě, ale ty musíme pořád občerstvovávat (to je čeština, co?) a
tím nám to zabere pomalu tolik času, jako kdybychom museli odstraňovat jednoho virusáka měsíčně.
Předem bych chtěl upozornit na jednu zajímavost: většina virusů tropí škody hned, téměř nedočkavě,
jiné si zase sednou někde na lavičku ve vaší paměti a čekají na nějaké důležité datum, jako třeba výročí
onoho dne, kdy autor viru poprvé přestal nosit pleny. Ty druhé lze - pokud se to umí - z těla počítače
vyhnat, než přijde jejich hodina a natropí škodu Š, ty prvé už jaksi vyhánět nemusíte, bylo by to asi tak
účinné, jako vynášení smrtky.
Jak teda na ty viry, co udeří hned a s vervou? Je vůbec proti nim nějaká ochrana ? Ale samozřejmě, je
to jen otázka ceny - "žádná" ochrana vás například nestojí vůbec nic. Má to výhodu, že za své peníze
dostanete plnou hodnotu; ve všech ostatních případech vás asi někdo pěkně napálí.

Ale vážně - nechcete koupit levný, i když dnes už zastaralý antivirový program? Zrovna pár se jich teď
vyrojilo, ochrání vás před virem "I Love You", jmenují se např. "I Love Your Money" nebo podobně.
Jsou dobré hlavně pro ty, co neumí číst a otevřou si přílohu, i když má dopis titul "I Love You". Dopis
totiž nemění svůj titul, ani když se rozmnožuje a naopak ho předává potomkům (asi tak jako se dědí
šlechtický titul). Virus "NewLove" už se asi za své potomky stydí a dává svým bastardům každému
jména jiná.
A proč říkám zastaralý? Protože životnost dnešních emajlových virusů je značně krátká a většinou
udeří jen jednou, jako ta hodina pro chudinu v opeře Dalibor. Takže když antivirusovou ochranu
kupujete, máte téměř jistotu, že
a) už vás tvrdě zasáhl - a je tedy na prevenci pozdě, nebo
b) vás ještě nezasáhl a už také nezasáhne - takže je také pozdě.
Pravda, dnes vycházejí antivirové programy už ten samý den, většinou už dokonce jen pár hodin po
tom, co je největší zkáza dokonána. Z toho vznikla - patrně nesprávná - fáma, že virusy vyrábějí
antivirové firmy samy :-). Koneckonců byznys je byznys, ne? . . .
Ale vážně - pokud nechcete za ochranu moc zaplatit a chcete, aby byla účinná, máte na vybranou:
a) nepoužívat e-mail,
b) používat e-mail, ale neotvírat poštu,
c) před otevřením pošty vždy vypnout počítač.
Zdá se vám to příliš drastické? Nu následky si přičtěte sami. Jistě jste četli o tom chlapíkovi z Jižní
Karoliny, co ze vzteku, když mu virus zničil jeho pornosbírku, polil počítač benzinem a zapálil ho,
čímž došlo k tomu, že začal hořet i celý byt a nakonec shořel nejen ten dvacetiposchoďový činžák, kde
bydlel, ale chytla i místní požírárna, kde se připálily i všechny hamburgry, takže se nedaly vůbec jíst.
Ano prosím, tomu říkám firewall!
Ale vážně - je opravdu nutné, aby davové šílenství, jaké se nevyskytlo od doby posledních hippies
přivádělo oběti virů k zakládání nových kultů? Nebo aby třeba ministr zdravotnictví jedné
nejmenované země, který nechal naočkovat všechny poštovní holuby, v domnění, že to jsou oni, kteří
roznášejí virus zvaný "Drop me, baby!", skončil v ústavě? Jen tak mimochodem, je-li vám ho líto, ještě
mu pořád můžete napsat na adresu: minister@cvok.house, ale neposílejte to po holubech, to vždycky
šílí. . .
Ale vážně - je opravdu nutné, aby někdo prodával neprůstřelnou ceduli se jménem jedné softvérové
firmy, do které si doma můžete každé ráno vyprázdnit celý zásobník své pětatřicítky, aniž byste
prostřelili stěnu k sousedovi? Nebo aby někdo, kdo nemůže namlátit představitelům téže firmy, zbil
alespoň své děti a pak byl za to ještě chudák zavřen do vězení?
Ne, přátelé, všechnu drastiku stranou, přiznejme si, že tohle není řešení. Ano, my už si nenecháme
leccos líbit a hodnota C v uvedeném vzorci dennodenně klesá. Jenže ať bude C sebemenší, bude-li
naše chytrost J nulová, půjdou škody Š ještě pořád do nekonečna N. Že chytrost nejsou žádné čáry,
dokázal jeden nejmenovaný výrobce poštovního softvéru, který už svoji poštu modifikoval tak, že po
úderu virusu se vám objeví na obrazovce nápis: "Právě vám virus vymazal váš disk a rozeslal se
(pozor, je tam písmeno "l"!, poznámka j@ns@n) po všech vašich přátelích! Nevypínejte prosím váš
počítač, nešel by pak už zapnout! Nabízíme k instalaci zdarma náš vylepšený password, který zabrání,
aby vám někdo nepovolaný v nestřeženém okamžiku váš počítač vypnul."
Ale vážně - virusy, jak známo, mohou požírat nejen jiný softvér, hard-disk, váš čas nebo i šedou hmotu

mozkovou, ale dokonce i jiné virusy. Na tom je založena ochrana firmy Znouze, která doporučuje svůj
softvér Canibal, co vám nasadí jiný, jinak zcela neškodný virus, co pak čeká na ty virusy z vnějšku, aby
je s prominutím sežral. Že vám přitom také vyčistí váš disk lépe než mýdlo Hellada, je malá cena,
kterou jistě každý rád obětuje. Koneckonců takový disk už vám nikdo nevymaže!
Ale vážně - je dokonce možné, že si budou lidé příště poštou posílat jen viry, zatímco zprávu samu
budou dávat do přílohy k virusovi, protože jen tam budou mít jistotu, že ji virus nenapadne. Nebo opět
začnou používat papírovou poštu, protože tam alespoň víte, že když je uvnitř bomba, tak ten dopis
nesmíte otevřít. Jak poznáte, že je uvnitř bomba? Pro jistotu se tam předem podívejte ...
Potěšila mě nicméně zpráva z novin, že virus "NewLove" (NováLáska) se zastavil na hranicích
Ameriky. Zatímco Evropa sténala rozkoší pod tou novou láskou, virový Kolumbus do Nového Světa
už nedoplul. V tom samém článku se cituje několik možných důvodů, proč tomu tak bylo:
a) firmy si nainstalovaly safeguardy, nebo
b) lidé prostě neotvírali přílohy (někteří si je dokonce nedávali ani v restauraci), nebo
c) FBI bylo od té lásky, že vyhlásilo lov na hakery NovéLásky.
To poslední bylo jistě to nejúčinnější: představte si agenty FBI na všech letištích, nenápadně se
vyptávající, zda s sebou nevezete poštovní virus a kolem nich cvičené psy, kteří vyčuchají kdeco.
Takovou bariérou jistě nepronikne žádný virus, i kdyby byl schovaný v sebevětším balíčku s kokainem.
Nu a co není v USA, v Kanadě už nenajdeš - říkal mi jeden občan Spojených států, původem z
Vysočan.
Ale vážně - pokud čekáte odpověď na otázku v titulu tohoto článku, tak ta prosím zněla "Víte jak na
virusy?" a ne "Vím jak na virusy". Moje odpověď na onu otázku by totiž byla prostá: Já také nevím. Je
totiž trapné, že zatímco hakeři jsou čím dál rafinovanější, naši virobijci mentálně stagnují. Prozatím
nám totiž radí jen toto: hlavně neotvírejte dopisy od lidí, které neznáte a od svých známých už vůbec
ne. .
Další vývoj: Jak už řekl nositel Nobileho ceny Angličan Hawkins, je škoda, že první formy "umělého
života" se začaly objevovat právě jako virusy. Ano, také považuji za velikou perverzi, že lidé jinak
nadaní - a navíc fandové pro počítače, jako my - se dali cestou ukájení jejich pubertálního libida,
místo aby dělali něco užitečného. Jenže to už je tak na světě zařízeno: někdo postaví remešskou
katedrálu a jinému stačí, když ji může pomočit. Škody, které tito mopslíkové napáchali, jsou dnes už
opravdu tak veliké, že je i sebevětší pokuty nemohou nahradit. Je to hlavně elektronickou poštou,
vynálezem, který nám sloužil dobře celých deset let, než někoho napadlo, že se dá použít i jako
prostředek nákazy. Jak trapně blbé! A navíc ani ne moc náročné: zasíláním virů se většinou zabývají
jen lidé prostředního talentu, ale zato grandiózního komplexu méněcennosti, navíc zřejmě
zdůvodněného. Je to akce srovnatelná s trháním křidélek motýlům - bohužel se tam občas najde i
někdo, komu už nestačí ani na tu kaderálu močit, on ji musí ještě vybombardovat, aby si dokázal, jak je
rozkošně debilní . . .
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Rychlé linky: DSL versus CTL.
Snad jen na vysvětlenou: DSL (digital subscriber link) je
digitální předplatitelská linka a CTL (cable TV link) je
spojení přes TV kabel. Poslední dobou se rozrostly
nároky na Internetový a i jiný přenos dat (ftp, e-mail s
dlouhými přílohami, a pod.). Proč? Inu filmy, kamery,
grafika, zvuk, stahování dlouhých programů,
videokonference a já nevím, co ještě. Starý přenos po
telefonu (rychlost 56 kbps) už prostě nestačí,
potřebujeme DSL nebo CTI... Správně bychom jim měli
říci velmi rychlé napojovací linky na Net (nemyslím ty
HTML "linky", na které ťuknete myší, abyste se dostali
na tu kterou stránku), ale opravdové dráty či optické kabely. Ovšem to si nejdříve musíme předem
odmyslet jestí jiné metody, např.:
a) samostatné digitální linky , které jsou tu už dlouho a jsou poměrně drahé, protože vyžadují
natažení samostatného, nového kabelu - podobného telefonnímu - přímo k vám
b) bezdrátové (míněno přímé radiové) zapojení na satelit nebo blízkou bezdrátovou translačku, které
je pořád ještě většinou hudbou budoucnosti.
c) různé jiné metody, např. přes napájecí dráty domácí "elektřiny", ala Northern Telecom system,
které se ještě ale masově nerozběhly, nebo přes mobily, palmtopy a pod.
Zbývá nám pak už jen dvě technologie, které se mají v Severní Americe - a jistě i v Evropě) čile k
světu a to:
1) CTLt.j. přenos po optickém kabelu kabelové TV (nic společného s dámskými kabelami, prosím!).
Vyžaduje to Ethernet kartu ve vašem PC a extra vysokorychlostní modem, který je zevní a dá se
rentovat (10 dolarů Cnd), celkem tedy 39 dolarů měsíčně pro ty, co už kabelovou televizi mají (nebo si
modem koupíte za 200-300 dolarů, ale opravujete si ho pak sami!). Průměrná rychlost je až 1000
kbp/sec, tedy asi dvacetkrát větší než po současném telefonním modemu (míněn ten na normální
telefonní lince, ne na ten zmíněný jako a) výše), Maximální rychlost je prakticky neomezená, prakticky
ale nemá cenů jít výše - servery ještě na to nejsou dost rychlé a opět by se přehlcovaly :-). Drátování
žádné, teda pokud už TV kabel máte. A navíc se vám uvolní telefon, zvláště pro ty mladší členy
rodiny, kteří už bez něho nemohou žít :-)..
2) DSL (digitální předplatitelské linky) vám dodávají místní telefonní firmy, jako Bell a podobně. Prý
bude DSL za 24 dolary měsíčně - kolik se navíc platí za modem, se liší podle té které firmy. Cena ale
asi nebude hlavní faktor při rozhodování, který systém použít. A pozor, toto je také technologie, kde
nepotřebujete extra dráty: běží totiž po vašem telefonním obvodu, a to vysokou frekvencí, která se

jaksi veze "na zádech" (piggyback), to znamená, že můžete přitom klidně navíc ve stejné době i
telefonovat nebo přijímat fax. DSLáci tvrdí, že TV cable se používá všemi uživateli najednou a těch
bude přirůstat, zatím telefon máte domů jen sami pro sebe a tak i přístup na net budete mít sami a
nebudete se muset dělit s nikým o čas.
Ovšem vtip je jinde: oba systémy mají jistě vnitřní přenašeče, které asi budou těmi nejslabšími - tedy
nejpomalejšími -články a o těch pochopitelně ani jedna firma nemluví. Tak či tak ani ta vysoká
rychlost většinou není potřeba - když jste předtím ládovali 10 meg program půl hodiny a teď jen
minutu, už vás to moc nevytrhne, bude-li to dokonce jen za 50 vteřin :-).
Horší je, že to s tou rychlsoti je to opravdu jen teoretické: nejprve se na stránku musíte dostat a
servery většinou nemají ještě takové rychlosti a kapacity, snadno se "přecpou", tedy přetíží, je-li mnoho
účastníků a stránky, které oplývají obrázky, se pořád budou ládovat pomaleji, než jen ty s textem:
server totiž obrázek rozseká řekněme na pět částí (packs), které vám pak zasílá v pořadí FIFO ( first in,
first out, po česku "Kdo řív přijde, ten dřív mele"). Proč? Inu jeden z důvodů je, aby ostatní nemuseli
čekat, až vy si naládujete celých 10 meg najednou. Ani váš browser (prohlížeč) není super-rychlý, to
také závisí na rychlosti vašeho procesoru a způsobu, jak tu informaci zpracovává. Rychlosti se mohou
lišit až 1 ku pěti. je top asi jako když váš telefon přenáší hovor rychlostí světla (a to on ano!) , ale vy
mluvíte jen jedno slovo za vteřinu - a to je vlastně ta skutečná rychlost přenosu :-)! A ještě hromada
jiných faktorů vám rozhoduje, který systém si vyberete: servis, rychlost oprav, poruchovost sítě, a
budoucí vývoj a vylepšování...
Jaké jsou tedy výhody DSL (podle zástupců Bell Canada - původně byly uvedeny jako výhody proti
CTL, ale jak vidíte, jsou na tom v některých parametrech skoro stejně ):
- máte jen svou linku, už nataženou a ta se platí měsíčně (paušál za telefon plus paušál za DSL)
- 24 hodin spojení je už v obou paušálech.
- potřebujete stejnou PC kartu (ethernet) jako pro CTL
- nízká cena
- během tohoto roku bude mít přístup k DSL 70 procent všech domů v Ontáriu ( to je defakto nevýhoda
DSL - ne všichni už mají přístup, Bell ještě musí nainstalovat extra hardware na rozvodnách!).
- počet narůstajících zákazníků nehraje roli. To by mohla být vážně výhoda a předpokládá se, že v roce
2003 bude v Severní Americe víc DSl než CTL (i když tato má asi 4 roky náskok - ale zase
nezapomeňme, že je to odhad firmy, která dělá DSL! :-)).
Osobně se asi připojím k CTL - jednak už máme cable TV, a jednak je-li Ethernet karta stejná, tu už
mám a pak bude snadné přejít na druhý systém, bude-li lepší.
Další vývoj: Dnes, sám po dvou letech na CTL linku - moji sousedi už maji DSL - vidím, že jsem měl
počkat. Rychlost obou je srovnatelná, ale poruchovost je větší pro CTL a - díky malé zkušenosti
televizních opravářů s novou technologií - často katastrofální a oprava je pomalá. Je pravda, že u nás
používaný kanál č.10 dovolí jen určitý počet přenosů - rozuměj účastníků, ale naštěstí jsme malé
městečko - zatímco DCl má každý své vlastní. Rychlost je ovšem asi tak stejná - a co je mi platných
500kb/sec, když servery na netu, odkud a kam různě láduju své články, časopisy a celé knihy, dovolí
třeba jen 10kb/s a v době trafiku si klidně jedou na 1, ano čtete správně, celý jeden jeden kb/sec! Jinak
jsem ovšem spokojen, knihu zazipovanou, velkou 1 meg, mi to naláduje za necelou minutu, ne za
hodinu, jako obyčejný modem. U našeho časopis ale musím pořád optimizovat obrázky -kvůli čtenářů,
co ještě nejedou na rychlém linku a tak jen doufám, že bezdrátový Internet konečně vše vyřeší . . .
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Zlobí vás počítač?
(aneb "Jak si udělat zálohu neboli backup".)
Jistě víte, co to je backup: je to záložní kopie programů,
souborů, obrázků, databází, pošty, prostě všeho toho, o
co byste neradi přišli - kdyby nedejbůh vám krachnul
počítač a vymazal se vám přitom celý nebo jen část
hard-disku (což je obvykle C, někdy i D) anebo kdyby
vás navštívil virus, který by vám je počmáral - co to
říkám, popsal - samými nesmysly. Pochopitelně si
můžete udělat i backup vašich floppy disků, CDček a
zipdiksů, ale to vše jsou už media, která se tak lehce
nezničí: jen je nesmíte dávat moc k teplu, na světlo, k
elektromagnetických aparátům či spotřebičům, nelít na
ně kafe anebo je omylem nevymazávat :-). A právě je
tedy používáme k backupu našeho "céčka".
Proč děláme kopie harddisku (=zálohujeme)? Protože dnešní harddisky mají kapacitu 20 až 30
gigabajtů - 30 000 000 000 bajtů (bajt je asi jako jedno písmeno) . A kniha o sto stránkách má (to
máme 80 písmen x 50 řádek x100 stránek = kolem 400000) řekněme asi půl megabajtu a to znamená,
že se na disk 20 giga se vejde 40 tisíc knih - to už je slušná knihovna, která by tak mohla "vyhořet". No
dobrá, kolem 1 giga zaberou Windows a jiní obři od Microsoftu, tak tedy 38 tisíc knih. Ztratit něco
takového, to už je slušná ztráta paměti. Ono ztratit i jen jednu knihu je moc.
Pochopitelně nezálohujeme všecko. Naštěstí je náš užitečný prostor malý - pokud neděláte grafiku,
muziku nebo filmy a pod. - a pak vám maximálně zabere řekněme tak 3 giga (3000 mega) a tento
prostor pak používáme na programy, databáze, naši dokumentaci, poštu a grafiku nebo i
technicko-vědeckou bázi. a co nepotřebujeme, hned smažeme, nebo okopírujeme jinam a smažeme.
Vezmeme to tedy po řadě: programy ani nemá cenu kopírovat: jsou totiž na disku nainstalovány a
při jejich ztrátě je lepší je nainstalovat znova z CDčka či floppy. Pokud původní CDčko či floppy
nemáte, pak vám ale nic jiného nezbude, než okopírovat to z harddisku - pokud to bude vůbec pracovat
- ale naštěstí i to stačí udělat jednou. Ne tak už u jiných záloh.
Databáze zálohujeme dvojím způsobem: buď celé, nebo je přírůstky (za předpokladu, že je pořád
rozšiřujete). Je-li databáze malá, navrhuji okopírovat ji vždy celou, u větší by to zabralo hodně místa a
času.
Pošta, míněno dopisy, se zálohuje špatně - máme je sice v archivovém souboru na disku, ale když je
i ten zničen, nemáme nic. A jak poznáte, který archivový soubor kopírovat? To je t.zv. stokorunová
otázka (míněno: na to se zeptejte odborníka). Jde to ale dobře obejít: udělejte si extra složku "Pošta" a
pak buď do Wordu, nebo - jako já - do daleko štíhlejšího editoru (to je např. EasyPad nebo Easypad
Lite, který je navíc zadarmo, dokonce stačí i docela obyčejný windouský Notepad, ale já si musel
předem na jeho menu v Edit nastavit Central European font kvůli diakritice) si každý dopis okopíruji

(cut and paste) a uložím jakožto malý textový soubor do složky Pošta. Jméno souboru volím tak, že je
to zkratka jména osoby a datum. Tak například "venda010217.txt" je dopis od Vendy ze sedmnáctého
ledna roku 2001. Dopisy ode mne Vendovi (ano, i ty je někdy třeba uložit, nevíte, kdy se to hodí)
začínají jvenda (j coby j@ns@n), např. "jvenda010217.txt" Napíše-li mi Venda za jeden den víc než
jeden dopis, označím ho "venda010217a.txt", atd. Je to vše dost pracné, takže to dělám jen pro opravdu
důležité dopisy a řekněme jen jednou za měsíc. Grafiku nezálohuji - teda ano, z harddisku ji okopíruji
na CDčko, ale hned ji z harddisku také vymažu, zabírá na něm totiž příliš mnoho místa. Jen na
porovnání: text jednoho článku do Příložníku zabere maximálně 30 kilobajtů, jeden obrázek k němu
100kb i víc, často i po optimalizaci..
Na jaká media děláme backup? Opět to mohou být floppy - ale už nejsou v módě, jsou příliš malé
kapacity), zipdisky potřebujete ale extra hárdvér, který má přiložen i softvér. Pracuje se sním jako s
jinými drajvy a původní kapacita 100 mega jednoho disku (tne je za 16 dolarů kanadských) je nyní
nahrazena cca. 600 mega a je také o hodně dražší). Magnetické pásky jsou věcí historie:- chcete-li se
dostat někam doprostřed, musíte přetočit půl pasky, což je i u specielně rychlých a drahých drajvů dost
otravné.
Co tedy zbývá? Ano, uhodli jste, je to CDčko. Se svou kapacitou 650 mega (a bude mnohem víc,
uchytí-li se DVD technologie) je ideální za zálohování. A ovšem, potřebujte na to vypalovačku CDček.
Ta je jen nepatrně dražší než zipdisk drajv (stojí asi 250 dol. kanadských), ale zato panenská,
nepopsaná CDčka jsou velmi levná (kolem 1 dolaru). Vypadá zvenku jako normální CD drajv a
dostanete s ní i softvér, který vám dovolí kopírovat nejen data, ale i audio a to po částech nebo celý
disk bez meziuložení, což je rychlejší.
A tady se ukazuje další výhoda. Můžete si tam okopčit nejen ty velké programyale i databáze (drajv
mého prvního PCčka by se dnes vešel celá na 40 CDček!) anebo jen přidávat přídavky a přirozeně i
připisovat případné či příležitostné přírůstky (tolik "př"! Jak je ta čeština krásná!). Na CDčku vám
totiž většinou zbude dost místa, kam se dá připisovat (vedles atrého záznamu). Existují ale CDčka, kde
se dá starý záznam dokonce i přepsat, ale jsou drahé a je to zbytečné - stará CDčka za dolar se vždycky
dají zahodit.
Přírůstkový záznam je ovšem obtížný na čtení - je rozkouskovaný - teda jistě ne obtížný pro počítač,
ale pro nás. Jak totiž pak dát rychle dohromady záznamy z ledna, února a března? Já přidávám data na
CD každý měsíc do extra složky, do které zase uložím do extra "podsložek" články, fejetony, bázně,
reporty, poštu, databáze atd. To vše mám předem na harddisku a tam okopčím jednotlivé soubory,
které jsem už předem označil, podobně jako u těch v poště. Nu a pak prostě celou celou tu složku
"leden" okopíruji na CD. Jednotlivé soubory ovšem opět pojmenuji podle jména originálu
kombinovaného s datem. Nu a hledám-li něco, používám hledáček, co hledá buď podle jména složky,
individuálního souboru anebo dokonce podle textu v dokumentu (např. všechny, co mají v textu slovo
"Hurontaria"). No to je špatný příklad, to mají skoro všechny - musím pochopitelně najít něco víc
specifického. Kromě toho si dělám seznamy článků, organizované v databázi, většinou v Excelu či
Lotusu, např. seznam všech příspěvků do Příložníku, tam už je i víc dat: u každého je autor, číslo
"čísla", kde byly zveřejněny, to aby se to lépe hledalo.
A také čísla obrázků, ta začínají písmenem "a", aby se mi v Exploreru dobře srovnaly, separátně od
textů. Jinak mam pochopitelně i databází svých grafických výtvorů, kde "chovám" i jejich starší verze budu-li je někdy potřebovat - chci si totiž zachovat i tu předběžnou práci, kterou jsem do toho
investoval. O co jednodušší jsou texty: ty píšu z jedné vody na čisto a pak jen opravím překlepy a
pravopis (nu ne vždy, to bychom vyšli o měsíc později :-).
Jen malou historku o důležitosti backupů. Když jsme začínali s počítači, sekretářky tehdy používaly

ještě ty veliké floppy v černé papírové obálce a ty stály asi 5 dolarů. Někdo té naší jednu takovou
ukradl. Řeklo by se: nu co, pět dolarů nic není, jenže ona byla popsaná a ubohá díbka neměla kopii!
Byly tam reporty - tehdy ještě sekretářky dokonce i psaly - co naťukala pro šéfa i pro nás, vcelku práce
asi jednoho měsíce. Řekli bychom, nu dobrá, platili jí (tehdy!) tisíc měsíčně, je to ztráta tisíce dolarů,
ale co se dá dělat. Omyl: texty nebyly ještě ani vytištěny a někteří z nás už neměli ani svůj
"nanečistopis" (draft), který jim ona po překlepání vrátila a tak museli dávat všecko znova dohromady.
To je totiž tak: když se schválí report, draft se vrátí autorovi. Při dostatečném zmatku v dokumentaci,
který každý správný inženýr ve svém stole má, nacházeli jen samé staré verze, napůl dokončené a
podobně. Hlavní kartotéka ovšem zase ještě neměla ani originál, a už vůbec ne "diskovou" kopii oněch
reportů.
Nu a pak jsem tu byl já, který jsem měl svůj draft na počítači - dával jsem ho vždy sekretářce natištěný,
neboť nemohla - jak už to bývá - moje škrabanice nikdy ani přečíst. Pravda, používal jsme jiný
wordprocessor a jiný počítač, ale našli jsme konverzní program, takže to pak jen přehrála do svého
počítače, projela spellerem, aby vychytala překlepy a bylo to, zatímco druzí ještě pořád marně hledali
své poznámky. Vím, ze zálohováním je práce, ale jeden takový případ stačí, abychom pochopili, proč
to děláme.
Co dodat? Je ještě pár dalších věci, které byste si měli někam okopírovat, například data pro připojení
na net, na poštu a možná, i různých linků na net. A také t.zv. registry, která obsahuje důležitá data o
programech - ale to vše je mimo rámec tohoto článku. Také si udělejte startovní floppy a kopii CMOS
čipu, jak jsme o tom psal v Příložníku v prosinci minulého roku a budete moci klidněji spát.
Poznámka: Většina firem už má svoje vlastní systémy zálohování, ale nejsou vždy spolehlivé. Navíc
je zde problém utajení, ale to už bychom zašli do jiného tématu.
Další vývoj: V počítačích se toho od té doby moc nezměnilo - jen rychlost (nyní už ke 2 megahertzům)
a kapacity pamětí. Říkám "jen", protože mám na mysli směny kvalitativní, které jaksi nepřišly - kde je
ten slibovaný inteligentní počítač, takový, jaký vidíme ve filmech scifi, ale pořád ještě ne ve
skutečnosti? K těm backupům: nikdy jsem nepoužíval backup s magnetofonovou páskou. Pohon ano, to
když jsem v podniku dělal automatické řízení a málem jsem z toho měl žaludeční vředy - pořád nějaký
problém, pásky se tehdy zadrhávaly a mazaly, takže jsem si musel vždy držet i pět kopií, abych nemusel
pořád jen kopírovat, případně přijít o vše. Dnes je kvalita skvělá, rychlost také, ale co chete, je to
seriový záznam se seriovým, sousledným přístupem. Plně mi to vše nahradí, a ještě víc, můj backup na
CD - dělám to každý den, jen inkrementální data a výtvory ( většinou články, semtam i grafiku). Navíc
hned mohu zkontrolovat, zda tam není chyba, zda se to prostě dá číst. Tak rychle to u pásků nejde.
Přesto se pořád ještě páskové backupy vyrábějí - že by mi něco geniálního u té technologie přece jen
ušlo?
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Windows ME (Millenium Edition)
Jak už jsme se zmínili, sestavujeme Příložník na našem novém
počítači, který se veze na Windows ME. Zda je to prokletí
přestrojené za požehnání, k tomu jsem ještě nedošel, mám Wokna
ME teprve 4 měsíce, ale našel jsem na Netu pár rad od Microsoftu
(dále jen MS) a tady jsou, v češtině - ale pozor, přesně to platí jen
pro ME, i když, pravda, Control panel mají všechna Windows.
Zároveň se omlouvám, že používám většinou anglické názvy: ty
"přesně" české moc neznám . . .
1) Chcete se dostat rychleji na Control Panel? Klikněte na: Start,
Settings, Task bar, Start menu. Pak kliknete (klepnete) na Advanced
a na čtvereček "Extended Control Panel" . Nu a příště, budete-li chtít
na Control panel, tak už jen kliknete na Start, Settings, Control
panel. Nu moc času neušetříte, stačí přece otevřít na Desktopu složku
(folder) My Computer a tam už je přímo Control Panel. (Jak je vidět,
ani MS to neví, je to vůbec možné?:-))
2) Automatické aktualizování (updates) je většinou už dáno jako standard (default). Vymyslí-li totiž
MS něco nového, pošle vám na desktop zprávu, zda chcete aktualizovat váš systém. Pochopitelně,
nechcete, když zrovna něco píšete na disk nebo stahujete z netu. Tož počkáte a až bude klid, odpovíte
ANO. (To se mi stalo za ty 4 měsíce asi šestkrát. Odpověděl jsem sice NE, ale druhý den se to objevilo
znova - nedají si pokoj! Ztratil jsem nervy a odpověděl jsem ANO. Zatím to pracovalo OK a nic mi
nezkazili - ale klepu na dřevo. Ale nemám to rád: někdo si přijde a chce mi psát na disk - oni vlastně
pak mohou dělat s mým počítačem co chtějí! Pokud to ale nemáte a chcete tu automatickou
aktualizaci, klikněte na Control panel (viz bod 1), Automatic Updates a zvolte si, jak to chcete. (A
nebojte se, že jste něco zameškali: na tom menu je čtvereček Hidden, kde si můžete nainstalovat
všechny ty, co jste propásli . . . )
3) Univerzální nastavení složek (folders). Jistě víte, že ty žluté obálky na desktopu se jmenují složky.
Když některou ťuknutím (2x) otevřete, objeví se vám soubory (files) jako ikony, jména nebo i jinak. Já
mám nejradši seznamy (lists, těch se vejde nejvíc na obrazovku, jsou nejmenší a mohu si určit, která
data chci vidět, např.délku atd.). Děla to ale u každé složky bolí, mám jich na desktopu často dvacet i
víc. Zde je návod, jak nastavit všechny najednou: Klikněte na Control panel, Folder Options, když se
neobjeví, tak prý ještě View All Control panel Options. (Já to nepotřeboval a si to nemám. Tam si to
pak nastavíte, jak chete - já dal tečky všechny do horních linek té či oné položky, až na tu poslední).
4) Hibernace (neboli přezimování :-) ME přidává vašemu počítači t.zv. spící, hibernující stav. Je to
jako stand-by ale PC je ve stavu, že nebere prakticky žádnou energii a když ho probudíte, začne přesně
tam, kde jste přestali, i wokna vám wotevře, pardon, otevře a všechny programy, co jste měli předtím a
to v místě, kde jste byli předtím a data, co jste zaspali - pardon, zapsali. Je to možné ovšem bez potíží
jen u nových počítačů, kde bylo ME naládováno předem. Starší počítače nemají všechny patřičné

kontrolní programy (drivers) pro hárdvér. Klikněte na Start, Run, a do otevřeného okénka napište
nohiber.txt.To vám ukáže, co nemáte a musíte si ony drajvry od výrobců vyžebrat. Když je naládujete
do PC, klikněte na Start, Setting, Control panel, pak 2x na Power Options a pak na Properties. Při
příštím vypínáním počítače se vám pak objeví mezi volbami i možnost hibernace. (Abych pravdu řekl,
nemám vůbec rád vypínání hárdvéru pomocí softvéru: ono se to musí umět, jinak se objeví špičky,
který vám mohou zabít polovodiče v počítači či periferálech).
5) Něco vám nepracuje? Uklidněte se hrou! ME má pár nových her. Spider Solitaire a Pinball
(pozor, česká klávesnice má knoflíky jinak!). Ťukněte na Start, Programs, Games. Také lze hrát hry
přímo na netu. (Nemáte rádi hry na netu? Zkutse si hru na klari-netu :-)
6) Ikonky (thumbnails) - neboli miniatury obrázků - se dají udělat v každé složce. Otevřete ji,
klepněte na View, Customize this folder. Objeví se Pomocník (wizzard) a pak klepete na Next a
nastavíte a zase na Next, až do Finiše (čedsku "ukončit").
7) Osobní screensaver. To je ten obrázek, co vidíte, když nic neděláte a můžete si ho teď udělat sami:
vezmete obrázek v elektronickém formátu (jpg, bmp). Dáte ho do direktory My documents/My
pictures. Pak stačí kliknout na Control panel (viz bod 1), Display a nahoře na Screensaver a pak ještě
Settigs. Pak si v okénku zvolíte ten obrázek, co jste tam nahráli. (Jaký námět? Vaše rodina, krajina,
případně fotka vašeho šéfa, má-li smysl pro humor. Pokud ne, dejte si tam radši paviána, jako jsme tam
dal já - nikdy ho nenapadlo, že narážím na něj. Mimochodem, u starších Windows stačí ten obrázek dát
do directory System a objeví se vám v seznamu také, ale musí být v BMP formátu).
8) Obrázky vám otevřou v ME tyto programy: Image Preview, Paint a dokonce i Internert Explorer a
ještě jiné. (Jenže moc s nimi už nemůžete dělat. Naládujte si raději I-View, je zadarmo a velmi dobrý
http://www.irfanview.com - bere všechny formáty, mění velikosti, barvy aještě mnoho jiného)
9) Komprese: Chcete si spresovat fajly či programy, které sice moc nepoužíváte, ale přesto je chcete
mít na harddisku? Klikněte na Start, Settings, Control panel, tam na Add/Remove programs, Window
setup, System tools a udělejte značku (check) do čtverečku Compress folders. Zhasněte PC (to je můj
výraz, níže popisuji rozdíl mezi zhasnutím a vypnutím), znovu nastartujte a v složce si pak ťukněte na
File, New, Compress Folder - každý fajl, který tam pak zapíšete, se automaticky kompresuje. Navíc ho
můžete zakódovat a dát mu heslo (File, Encrypt).;
10 Detaily souborů ve složce. Ťukněte v ní na Details a ve sloupci ťukněte na More (lze tak nastavit
až 25 sloupců, ale na co tolik? - stačí klidně jen velikost a datum).
Poznámka: MS tady pokračuje ve svých informacích "pro blbé", ale zapomíná, že číst jejich instrukce
mohou jaksi jen absolventi vyšší školy. jak je vidět, jejich návrháři Wokna používat asi nemusí, jinak
by je určitě zjednodušili. Kde jsou ta stará a přesto - anebo právě proto - spolehlivá Wokna 3,1 nebo
95? Pro informaci předávám níže užitečnou poznámku z poslední Hurontarie:
JAK SPOUŠTĚT A ZHASÍNAT - KTERÉKOLIV - PC
- ano, jak už víte, zatím nemám moc důvodů si na moje nové PC moc stěžovat, jen jsem musel
vyměnit myš. To poznáte, že se cursor - šipka nehýbá, když hýbáte myší, i když to může být také
softvér. Ale zase tak mnoho chyb asi nenajdu (klepu na dřevo)- i ty Windows 95 mi za tři roky spadly
jen desetkrát, většinou nekriticky, jen jednou polokriticky (musel jsem nastavit znova monitor, jinak
nic). Kritické nehody, jako vymazání disku,nutnost naládovat znova Windows, ztráta fajlů či pošty,
nebo virus, nic takového. Vím, že je to proto, že po dvaceti letech praxe mám své vypracované

metody, které zabraňují chybám, není to teda štěstím. Pravda, ty zbývající "nehody" vypadaly hrůzně při těch "horších" se ukázal SAVE mode (to vám zblednou barvy a vypadá to jako hardvérový problém)
- ale já už vím, že to jen blábolí a tak prostě - ještě hned ve výběru, co tam dávají - ťuknu na
NORMAL MODE a vše je zase OK. Jinak by to všecky fajly i display na desktopu přeházelo a pak
bych měl ještě moc práce.
No a i kdyby to byl hardvér problém, víc už tomu ublížit snad ani nemohu (ale za to neručím, prostě
riskuji, zatím to bylo 100 % OK). U ME to je teď většinou ještě nevinnější: objeví se jen bílá
obrazovka s oznámením, že je Desktop zablokovaný a ťuknutím se odblokuje. To se mi stane, když se
někdy počítač "zasekne" a musím ho prostě vypnout vypínačem - jinak ani nejde resetovat
("CTR+ALT+ DEL" reset v tom případě nepracoval).
A o to jde: normálně PC nevypínám, ale zhasínám. Ano, samozřejmě tím, že na Windows menu dám
Shut Down, ale to nestačí!!! Když wokna zhasnou, vypínám ještě ostatní věci v určitém pořadí - to
pomáhá. Podobně ho nezapínám, ale spouštím.To jsou prosím moje termíny, abych odlišil ty moje
"jemné" metody od normálních, zmatených operací s vypinači, které pak vedou k zaseknutí či jiným
poruchám. Proč Vám to MS či opraváři neřeknou? To vám radši nepovím, ale můj postup ano . . .
Spouštění: Nejprve zapnu všechny periferály (printer, skanr, modem, audio) a monitor (nu to není
periferál, ale kdo by počítal). Mám to vše společně na jednom powerbaru - to je vlastně rozdělovač s
několika zásuvkami, ovládánými společným vypínačem. Je tam sice i počítač, ale to nevadí, ten má
ještě svůj hlavní vypinač (u mně je vzadu) a ještě START knoflík vpředu na počítači (Nepoužívejte
RESET knoflík, ten vás vypeče a zle!). Takže když zapnu powerbar, zapnu vypinač na počítači a
nastartuji ho START knoflíkem. Zatím to vždy fungovalo, pokud jsem počítač správně předtím zhasil.
A nezapomeňte, ten bar má i Transient suppressor, který potlačuje špičky napětí ze sítě či od blesku
(ano, ty vám mohou přijít i telefonní linkou) a podobně.
Zhasínání: není zcela přesně obráceně, to ne. Nejprve udělám na Windows menu Shutdown (smrtelně
důležité!!!), a teprve až vypne počítač (jak u koho, u starších PC ne) a zhasne obrazovka (či se objeví
výzva: "Teď můžete vypnout počítač"), vypnu hlavní vypínač počítače a pak teprve (!) monitor a
ostatní periferály. Pravda, je s tím víc práce, ale ne zas tolik jako s výměnou poškozených součástek
počítače či - máte-li štěstí - jenom se znovu-naládováním Woken. A také je to - proč to neříct? - daleko
levnější :-).
Proč to dělám? Inu spotřebiče nám odjakživa při zapnutí či vypnutí házejí špičky, které mohou v
počítači nadělat opravdovou paseku: v hardvéru i softvéru, např. mohou zkriplovat fajly či disk vůbec.
Když to budou např. startovací programy, pak už nenastartujete - teď už víte, proč někteří (i počítačově
jinak inteligentní) naivkové vždy znovu musejí ládovat Wokna . .. Můj postup ale zřejmě dělá dobře
slabým průduškám Woken. Ty jsou navržena, aby jela mnoho tasks (úloh) najednou, ale nejsou zase
dost rugged (otrlé) a tak s nimi musíte opatrně, no to víte, sklo :-). A nedělám si iluze: ten transient
protector, ten chrání jenom proti špičkám z vnějšku, ale třeba takové nesprávné vypínáni monitoru vám
pošle hezké špičky přímo do počítače.
Poznámka: Nakonec možná i to, že se vyhýbám ostatním produktům MS jako čert kříži, mi hodně
pomáhá, hlavně proti virusům, červům a štědrým přátelům bacilonosiče Outlook Express. Jim Bože
odpusť, neboť nevědí, co činí . .
Další vývoj: Po téměř dvou letech práce s Windows ME jsem přesvědčen, že to s nimi není tak zlé (jako

s jinými, ale možná že už jsme si zvykl na určitou poruchovost - byl jsem totiž z průmyslové
automatizace zvyklý, že softvérové poruchy jsou prostě výrazem nekvalitní práce programátorů). Jistě
vyhýbám se velkým změnám, registry neměním vůbec - mám ale program, který je umí alespoň
částečně vyčistit. Jednou denně mažu Recycle bin, jednou měsíčně dělám Defrag a zapínám i vypínám
PC přesně tak, jak jsem to tu popsal. Dnes už jsou i malé prográmky, které vám to vypínání
zautomatizují. Občas se mi ME zasekne, ale pak mi výborně mi poslouží program KILL - je zdarma na
http://www.koeltzsch.com/ - který mi vypne program, co se zasekl; pokud vím, který to je :-). To samé
má dělat CTRL-ALT-DEL, ale často nedělá. Nu a když nic nepracuje, nevypnu PC hlavním vypínačem,
ale raději použiji tlačítka RESTART na předním panelu. Jednou jsem si při mazání zbytečného softvéru
vymazal i obrazovkový grafický drajvr - a dalo mi práci ho sehnat. Zatím jsem se musel spojit s tím
nejhorším rozlišením na obrazovce ( Windows ho naštěstí má). Byla to ovšem jen moje chyba: kdo by
čekal, že se ten drajvr bude zrovna jmenovat Diamond Monster Fusion? Já myslel, že je to jen nějaká
pitomá hra :-) . . .
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Popožeňte vaše PC.
(podle rad z časopisu PC World)
Poznámka: používám tu jen komandy pro anglická
Windows. Výrazy v českých Windows přesně neznám a
moje doslovné překlady by vám asi nepomohly. Nikdy by
mě například nenapadlo překládat "file" jakožto soubor,
i když čeští jazykovědci tak už učinili - mně to pořád
připomíná "Alexandrovův armádní pěvecký a umělecký
soubor". Všude jinde na světě tomu totiž pořád říkají
"file" (čti fajl, ne filé :-). Na druhé straně, jistě i v
českých Windows lehce odhadnete, co který výraz
znamená - však i tam je to jen napůl česky, napůl inglyš
:-).
------Běží vám váš počítač pomalu? Přesněji řečeno: běží pomaleji, než když jste ho koupili? Pak to může
být z několika důvodů.
1) NEDOSTATEK PAMĚTI - ne vaší, pochopitelně, vy jste na tom jistě pořád ještě dobře. Ale jsou
programy, hlavně ty, co nastartují hned jak PC zapnete a v pozadí vám soustavně užírají paměť - asi
jako starosti, kdy se zase zvýší nájemné. Kolik paměti užírají? To zjistíte takto: rozběhněte si
Windows a ťukněte postupně na :
Start, Programs, Accessories, System Tools, System Monitor.
Že ho tam nemáte? Já ho také neměl, ale dá se nainstalovat takto:
MY COMPUTER, Control Panel, Add/Remove Programs, Windows Setup, tam najdete System
Tools a u System Monitor přidáte fajfku. Jak? Inu ťuknete na čtvereček a pak na OK.
Pokud tento Monitor (nemyslíme zde "obrazovku") běžíte vůbec poprvé, ťukněte při otevřeném
Monitoru ještě na:
Edit, Add Item, Memory Manager, Unused physical memory
Na spodu okna Monitoru uvidíte malý graf, která ukazuje, kolik volné paměti vám zbývá. Měli byste
mít alespoň 12 meg (máte-li 64 meg, jinak až 26 meg, máte-li 128 meg). Jinak totiž musí používat
vaše další programy hlavně virtuální paměť na disku, t.j. roztáčet ho a čekat. A znova roztáčet a čekat.
Že tolik volné paměti nemáte? Nuže pak vám přijde vhod tento článek :-).
Především musíme najít ty lotry, co nám tu paměť užírají. Tady nám pomůže program SCU, což je
System Cinfiguration Utility - ten totiž ty programy rozbíhá. Je částí Windows a rozběhnete ho ťuknutí
na:

Start, Run, vyťukejte MSCONFIG do prázdné kolonky, ťukněte na OK, Startup
a už je tam vidíte - každý, co běží, má u sebe malou fajfku, neboli zaškrtnutí. Otázkou je, které
můžeme vypnout a které ne. Začneme s těmi, co mají ikonky dole na vaší liště ( nu já mám lištu
nalevo, protože mi to víc vyhovuje - dá se totiž přesunut": klikněte na ni myší, držte tlačítko a
posuňte směrem, kde ji chcete mít, pak tlačítko pusťte. Také se to dá udělat tak, aby lišta zmizela a
objevila se, jen když zajedete myší ven z obrazovky, ale to odbíháme).Všechny tyto programy
nastartují hned s vaším počítačem. Které spolykají nejvíc paměti? Real audio, jukeboxy, Instant
Messaging, Napster a podobně). Doporučuje se tento postup (nechte si ale běžet ten System Monitor,
který jsme nastartovali nahoře) :
Ťukněte pravým tlačítkem myši na ikonku (objeví se "minimenu") a tam na Exit
(Pokud ta ikonka nemá minimenu, stiskněte Ctrl-Alt-Del, všechny najednou, objeví se menu a můžete
program vypnout tam (to je také mimochodem dobré, když se vám někdy wokna zaseknou - řekne
vám to, který program se zasekl a můžete ho vypnout a zachránit situaci). Program vypne, ale nebojte
se, nastartuje vám při dalším zapnutí PC znova. Na System Monitoru se vám pak ukáže, kolik paměti
jste "osvobodili". Pokud program pořád nepotřebujete, pak na SCU menu, kde jsou Startup programy,
vymažte u toho programu ono fajfku (Jak? No přece ťuknutím na ni). Nebojte se, když to v budoucnu
budete chtít změnit, klidně tam tu fajfku zase uděláte a je to jako dřív. Takto pokračujete i u jiných
programů, které nepotřebujete "běžet v pozadí", až si uvolníte alespoň oněch 12 meg (nebo 26, viz
dříve) - ale nesnažte se zbytečně zase o moc víc, pak už to tolik není potřeba.
Ale POZOR: NIKDY to nedělejte u programů nazvaných TaskMonitor nebo SystemTray, nebo
o kterých nevíte, co dělají, bez nich by vám pak nepracovala Windows!!!
V pozadí někdy běhá i pár Microsoftských programů, jako Findfast nebo OSA - ty dva klidněte
vypněte také.
2) NEDOSTATEK MÍSTA NA DISKU
Na to existuje dobrý program, patří přímo k Windows 98 nebo Windows ME, u ostatních to nevím).
Na Desktopu ťukněte na MY COMPUTER, pravým tlačítkem myši na Drive C: a tam na
Properties. Objeví se menu, tam na Disk Cleanup, objeví se opět už známé ´fajfky", tam si vyberete a
OK.
Tam se dá vyčistit i Recycle Bin (lidově popelnice :-), i když tu byste měli čistit častěji a jinak (otevřít
ji a tam už přímo uvidíte, jak) Já jsem si například takhle zrovna teď vyčistil skoro 50 meg. Také jiné
zbytečné programy můžete vymažte. Jak? Pořád ještě ten Disk Cleanup, ťukněte na:
More Options, Cleanup.
Tam ale !opatrně!, ty budete muset znovu nainstalovat, budete-li je chtít zpět - já jsem tam jen
vymazal Desktop Themes, ty obrázky zvířat, pouště a podobných nesmyslů na obrazovku - ale dobrých
31 meg, ne? Druhé dvě tam nabízené volby (tj vymazat programy, které moc nepoužíváte či zmenšit
prostor pro Disk Restore by znamenalo riskovat!) Zde prý je lepší Windows 2000, který vám dá
statistiku, jak který program často používáte. Také můžeme vymazat i naše jiné, staré programy, které
nepotřebujeme, normálně prostě ve Window Exploreru, ale musí být každý ve své direktory a pozor
na to, to už je jen pro znalce. Pokud to chcete udělat jinak, používejte:
My COMPUTER, Control Panel, Add/Remove Programs a tam to najdete.

Chcete-li si je ale uchovat pro vnoučata, okopírujte si je předem na Zipdisk nebo CDčko :-).
Existují různé programy, které také čistí disk od zbytečností, ale zde je neuvádím, zůmyslně :-),
některé jsou totiž riskantní.
Vymažte také temporary, t.j. dočasné soubory. Jak? Ťuknete na
Start, Find, Files and Folders, vyťukejte ~WRL*.TMP, to vše přesně, jak je to tady, ťukněte na Find
Now, Modified, vyberte vše, kromě těch dnešního data a ťukněte na Delete tlačítko.
(Poznámka: Některá Windows nemají Find ale Search). Tím Delete se to přesune do Recycle bin a ten
už vyprázdnit umíte. Také různé odpadky od instalací nám znečišťují harddisk. Najděte složku
_msstartup, tam (prý!) můžete vymazat vše. Podobně rozběhněte Find a hledejte soubory ~*.* a
vymažte je všechny. Opakujte to pro _*.* *.??_ , *.??~ , ovšem pro každé zvlášť.
Jsou ještě také Internetové dočasné soubory, zvané "temporáky". Jak je najdete?
Pro Internet Explerer v něm ťukněte na :
Tools, Intenet Options, Delete Files, OK
A když už jste tam, ťukněte na Clear History - nechcete přece, aby váš boss viděl, kde jste se všude na
netu browzdali... :-).
Pro Netscape, v něm ťukněte na
Edit, Preferences, Advances, Cache, Clear Disk Cache (a v položce Navigator si také hned
můžete vyčistit History, pokud ji mermomocí nechcete :-).
Já tam ale nemám Clear Disk Cache, jen Cookies (mám Netscape 4.08). Tak jsem si našel na
Windows Exploreru složku Programs, Netscape, Users, Defalt, Cache, a temporáky tam pořád byly. I
vymazal jsem je urputně a nemilosrdně - jenže ony se zase brzo zasekají :-).
3) VIDEO
Vyhledejte a vymažte soubory *.avi a *.mov , případně jiné. Nejprve si je ovšem prohlédněte, je-li tam
náhodou něco potřebného. Rozběhnout by se měly samy, po ťuknutí na ně, třeba ve Windows
Exploreru. Ty ostatní jsou většinou zbytečné animace pro Office. Delší filmy můžete okopírovat na
Zipdisk nebo na nahrávací CDčko.
4) OBRÁZKY
Obrázky, které nepotřebujete: *.gif , *.jpg , *.jpeg , *. pcx a jiné - ale hlavně *.bmp, ty zaberou
nejvíc paměti! - je možno okopírovat na Zipdisk nebo CD, nebo prostě vymazat.
5) NAKONEC
nezapomeňte defragmentovat disk - protože jste hodně místa ušetřili, musíte ta prázdná místa ještě
nějak spojit, aby je disk pořád ještě nehledal po kouskách, i to zabere čas. Jak? Ťukněte na:
MY COMPUTER, opět pravým tlačítkem myši na drive C., Properties, Tools, Defragment Now
a jděte si na hodinu dělat něco jiného. Ano, trvá to dlouho, ale budete-li to dělat pravidelně, potrvá to
příště značně míň. Jak dlouho je to, co jste naposled defragmentovali? Tak vidíte, nepořádek totiž
narůstá s časem.
Další vývoj: Co dodat? Pořád to ještě platí - co jsem neuvedl je, že každý třetí rok je nejlepší koupit

nové, rychlejší PC. Před dvěma lety jsem zakoupil PC 750 MHz, dnes už je prodávají s nejméně
dvojnásobnou rychlostí. Ne že bych to potřeboval, "vysokou" grafiku ani filmy nesleduji, ale MS mění
svůj systém a některé nové programy už na stará Windows nepracují. Naštěstí to není ještě tak zlé a
nová Windows XP jsou jen kosmetické úpravy plus řada záplat na MS chyby, tj. hříchy minulosti. A
některé programy, co měly díry či "zadní vrátka" pro virusy prostě MS zrušilo. Hlavně, že se pořád
musí platit, že ano . . .
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Spyware aneb špionážní softvér
(informace použity z CNETu)
Asi si řeknete, že se vás to netýká, nejste přece žádní
špióni, ale to je jen jedna strana oné mince: ono může
být totiž naopak špiónováno na vás a o vás . . . Co to
vlastně je to spyware? Nu název je to nový, ale
technologie je to stará jako Internet, jen její metody se
mění. Firmy i jednotlivci, a ano, i vláda na vás může
vyzvídat data, aniž byste o tom věděli a - pochopitelně aniž byste jim k tomu dali svolení. Že je to nezákonné?
Nu ano, ale krást se také nemá a přesto jsou vězení plná.
Nejprve si ale řekněme o různých druzích špiónků na síti.
1) Cookies: neboli dortíky, ty už znáte, to jsou ty malé textfajlíky, které vám stránka, kterou jste
navštívili, pošle jakoby proto, abyste věděli, že už jste tam byli a podobně. Ty chytřejší cookies - zase
prý jen pro vaše blaho - zaznamenají na vašem počítači (ale možná i jinde) váš password pro jejich
stránku. Jiné zase "personalizují" vaši stránku u nich, přičemž se vás ptají zdánlivě nevinné otázky.
Ostatního prý už nic víc neumí, diskdrajv vám nevymažou a ani virus prý neumí nasadit. Ale vážně:
všechna ta informace, kterou o vás získají, je privátní a jak vy víte, že ji nepoužijí jinde? Například
informaci o tom, co vlastně jste poslední dobou kupoval(a)?
Jak na ně: Především se dá surfovat na netu anonymně, nikdo nemusí znát vaši IP adresu. Tak např.
použijete Anonymizer.com, to je websajt, která za 5 dolarů měsíčně vám vymaže Cookies a zakóduje
informaci o websajtech, co jste navštívili. Také si to můžete udělat periodicky zdarma, už v posledním
článku jsem ukázal, jak lze vymazat History a Cookies. Jiný servis zdarma je FlowProtector Global
internet Security 1.1, která má dokonce mikrofirewall (viz předešlé články zde). Podobně můžete
zabránit, aby váš browser nemohl číst aktivní obsah stránek (Active X, VNscript, Javascript a
podobně) - ovšem pak byste asi nemohli přijímat většinu stránek :-). Také FTP nemusí mít vaši
emajlovou adresu, ale pak můžete jet jen anonymně, že ano.
Navíc pro Interent Explorer, otevřením textfajlů ve Windows/ Cookies zjistíte, co obsahují a pak je
můžete vymazat. Ony se vám tam zase časem připečou, při další návštěvě a tak dále. U Netscape se
podívejte do Netscape / Navigator. Vymazat je můžete ale jedině až když zavřete browser. Programy
Cookie Pal, Cookie Cruncher a podobně vám vymažou dortíky automaticky, kdykoliv nastartujete
počítač. To se hodí pochopitelně i pro ty, co sledují lechtivé stránky, nebo co nechtí, aby firma přišla
na to, kde v pracovní době surfují :-).
2) Automatické updatování (aktualizase neboli občerstvování) starých verzí: dělá to např.
Microsoft - pardon, už nedělá. Asi si mu stěžovalo víc lidí než jen já . Chcete-li update, musíte si k nim
sami a to je dobře, většina těch updates je jalová - zabírá jen místo, ani je nepotřebujete. A znervózňuje
mě, když mi někdo něco dělá s počítačem a já nevím co. Vás ne?

Jak na ně: Mikrosoft se prostě na obrazovce ptal, zda to chci updatovat a já odpověděl, že ne. Teď už
se neptá a ani neupdatuje, haha. I když to dělal hlavně proto - co si budeme namlouvat - aby zaštepoval
díry ve Windows, nebylo správné to dělat takto. V květnové Hurontárii popisuji také program
ZoneAlarm, který mimo jiné také monitoruje, když vám chce někdo něco "nacpat" a zeptá se vás, co vy
na to. Pak stačí prostě ťuknout na obrázek zámku na obrazovce a hele, špionovi jsme přesekli drát :-).
Program je zdarma na http://www.zdnet.com/products/stories/reviews/0,4161,2571337,00.html
3) Skrytí démoni: To jsou "přívažky", které vám server pošle s jejich programem, např. Real Audio oni "prý jen tak shromažďují informace" o tom, co mají lidé rádi. Ale bez našeho svolení? Fuj!
Specielně monitorují RealJukebox. Ale i oni už ustoupili - můžete si už jejich "uši" odpojit, ale vsadím
se, že to moc na veřejnosti neohlašují a tak to málokdo ví. Čili se jede vesele dál . . .
Jak na ně: Především když někde stahujete nějaký program, přečtěte si pořádně jejich privacy policy,
t.j. prohlášení, jak dodržují bezpečnost informace o vás. Když se vás na něco ptají, máte právo vědět,
proč se ptají. Nemají-li žádnou nebo dobrou policy, neberte to od nich. Podobně jim do odpovědí dejte
jen to nutné, nic víc. Kde můžete, neudávejte jméno a adresu. Také je dobré nahlédnout na stránku
OptOut, která má seznam špiónů, jimž se pak můžete vyhýbat.
4) Plíživí neřádi: Též zvaní Creepy Crawlers, jinak řečeno WEB bugs (od slangu pro naslouchátka,
jako ve Watergate aféře). Tito beatles ( muzikanti prominou, znamená to přece také broučky, ne?) jsou
miniaturní "obrázky", které jsou prakticky neviditelné (rozměy1x1 pixla, ale ne ta od tabáku, jen
velikosti tečky na obrazovce). Většinou jsou zapasovány do stránky či emajlové zprávy. Na rozdíl od
špiónských mikroteček z druhé světové války, které byly vlastně mikrofilmy, tyto blešky shromažďují
pilně různou informaci o vás (vaši IP adresu, surfovací zvyky, a co je horší, ony mohou mluvit s vašimi
dortíky (cookies) a to už je vážné. Že nejsou nevinné, svědčí už i to, že je autoři miniaturizují a
skrývají. Používal je už i White House, i když údajně jen pro obecné dobro (antidrug advertizing) - a
také už nepoužívá. Jenže ono je to takhle všude: každý od toho upustí, až když se to prozradí, dříve ne
:-).
Tak např. firma DoubleClick používala bugy na stahování informace z cookies - jedna paní z
Kalifornie ji pro to i soudila. Fakt je, že na hromadu takových "aktivit" dokonce ještě nejsou zákony to víte technologie se mění rychleji než ony. Teď si představte, co by s tím dokázal udělat nějaký hakr!
I vaše adresa IP je už terno: obzvláště, když se vaše adresa nemění, jako když jste třeba pevně na cable
nebo DSL a jste většinou připojeni 24 hiodin denně! Nu a vaše adresa je vaše property neboli majetek,
takže zveřejnit ji byste máte právo jen vy samotní, ne jako u vašeho telefonního čísla v seznamu, kde
když si to nepřejete, musíte jim to říct předem.
Jak na ně: Jeden způsob zbavit se bugů je vypnout příjem obrázků na svém browseru - to lze udělat v
nastavení browseru. To je ale zároveň nepraktické, tak na to jdeme jinak: podíváme se na source,
neboli zdrojový text (je to v hlavním menu pro Netscape nebo Internet Exploreru, sekce View) a
hledáme něco jako
<IMG WIDTH=1 HEIGHT=1 SRC="http://media.preferences.com/
ping?ML_SD=OlayPing_PGSites_1x1_RunOfSite_Any&event=HomePage&
group=HomePage&TG_NETLOC=BeautyC/Olay/USA&ML_NIF=Y" >
Všimněte si červeně označené velikosti, tak veliká totiž ta mikrotečka je, podle toho to lehce najdete.
Taky je nápadné, že ten obrázek není vlastně od onoho websajtu, např. zde od Olay , ale jiného sajtu,

zde media.preferences.com
5) Ostatní: jakákoliv reklama je také podezřelá - říká se jí adware a nevíte, co s sebou přinese. Nám
teda nezbývá, než udělat účinnou obranu.
Jak na ně: Program Ad-aware (nešťastná volba jména, plete se to s "adware"; zde ale je aware, t.j. je
být si vědom, upozorněn) vám odstraní ze vašeho systému tam už zažrané parazity jako Adware ,
Alexa 1.0-5.0, Aureate v1.0,2.0 + 3.0, Comet Cursor v1.0 and v2.0, Cydoor, Doubleclick, DSSAgent,
EverAd, Flyswat, Gator, Hotbar 1+2, OnFlow, NewDotNet, TimeSink v1.0,v2.0 and v5.0, Web3000,
Webhancer a j.. Jak? Velice jednoduše: najde je, vy mu je odškrtnete a už jsou pryč. Nezapomeňte si
ale předtím zavřít všechny běžící aplikace. Program Ad-aware najdete zde. A ano, je zdarma. Můžete
si ovšem ještě zakoupit profesionální verzi, která má navíc Ad-watch, která vám dokonce řekne, když
se nijaká jiná firma zrovna pokouší vám naládovat špiönka. Jiný dobrý program je BugAware, chcete-li
ještě jiné, stačí se jen podívat hledačkou po netu. . .
Další vývoj: Doku budou tajemství, budou i špióni. Otázka je, jestli jim zrovna moje tajemství stojí za
to. Jenže otázka je, co si necháme líbit a co ne. Když dělá špionáž nějaká firma, dostane pokutu a je po
legraci - ovšem když na nás dělá špionáž stát, říká, že má vyšší cíle. Snad má pravdu, pokud jde o
teroristy, ale kde je ta hranice, aby se z něho nestal onen "velký bratr"? Jenže stát mi zase tolik nevadí,
před ním tajemství nemám, vadí mi firmy, které mohou zneužít mé kreditkarty a číst moje dopisy nebo
hakeři, kteří se dálkově zmocní mého počítače a pak s ním provádí ilegální věci. Pokud máte zájem
něco utajit, není lepší metoda než to prostě nenechávat v počítači - uložte si to hned na na CD, tam se
toho vejde! Že ještě nemáte vypalovačku CD? Kupte ji, to se vám vyplatí: je sice 3krát dražší než
obyčejný CD drajv, ale poslouží mnoha směry: na zálohování, albumy fotografií, filmy vůbec, MP3
hudbu, různé elektronické knihy a hlavně ulehčení vašeho diskdrajvu. Navíc panenská - nevypálená
CDčka - pojmou 650 až 700 Megabajtů a stojí míň než dolar jedno! A proti zneužití samotného
počítače stačí vypínat a vypínat! Ono to sice škodí elektronice, prý to omezuje dobu života - ale to už si
jeden musí vybrat. Anebo používejte Zone Alarm, ten k vám nic nepropustí, když nechcete. Osobně je
mi příjemnější než jiné firewally, které navíc stojí peníze.
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Virtuální virtuozita
Vitualita! To slovo teď slyšíme všude. Musíme ovšem
rozlišovat mezi "virtualitou", jak je dnes chápána v
digitálním, případně neurologickém světě a "virtualitou"
filozofickou. Ta první vychází ze zcela jiného principu:
fyzická realita, jak ji chápeme, je pro nás vnímatelná
pouze skrze naše smysly. Ty, jak známo, jsou vlastně
elektrické senzory, které převádějí fyzikální veličiny na
elektrické signály (zcela jinou doménu), které potom náš
nervový systém převádí do mozku, kde jsou dešifrovány
na vjemy (opět jiná doména).
To, co vnímáme, už samo o sobě vlastně není žádná
realita a jediným měřítkem skutečné reality jsou pro nás ony elektrické signály, které vnímáme jako
obraz, zvuk, tlak a podobně. Pokud jsou senzory nepřesné nebo poškozené, nebo pokud je přenos
informace zkreslený, případně pokud náš mozkový hárdvér či softvér nepracuje správně, naše vnímání
reality je jen chybné, ale ještě ne virtuální. To vše za předpokladu, že naše senzory opravdu snímají
fyzikální veličiny správně, což bylo kdysi i předmětem filozofických debat. Jediné co víme je, že si
naše smysly "hrají dobře do ruky" a že jsou vlastně to jediné kriterium reality, co máme k disposici.
Z tohoto hlediska je tedy naše samotné pojímání reality vždy jen "reálné" nebo prostě chybné, ale ne
virtuální. Virtualita začíná tam, kde se snažíme naše smysly šidit zaváděním falešných signálů. Zatím
to děláme víceméně přímo do senzorů, ale je možno ovlivňovat i mozková centra, například hypnozou
(zde zřejmě ovlivňujeme "softvér"). To potvrzuje i fakt, že schizofrenici opravdu své hlasy "slyší", i
když v realitě ony hlasy vůbec neexistují. Vše ostatní, co se dnes také nazývá "virtuální" jsou zcela jiné
aplikace daného výrazu, který může navíc také znamenat: neskutečný, nereálný, zdánlivý, fiktivní,
umělý a podobně.
Představte si, že vám nasadí na hlavu přílbu, na ruce vám obléknou rukavice a posadí vás na židličku k
pianu. A pak vám řeknou, ať si zahrajete. A tak vy hrajete - třeba jako virtuóz, pokud to umíte - dokud
vám někdo tu helmu nesundá. Ale pak přijde ten šok: ono totiž to piano tam vůbec není! To přece není
možné, řeknete si - vždyť bylo vidět, slyšet a i dotek prstů na klávesnice byl jako pravý. A maně si
vzpomenete na tu anekdotu ve scénce Suchý-Šlitr, kde i ta slečna v parku nakonec "vyňá" to piano, aby
vůbec mohla hrát…
Fyzický svět, tak jak ho známe, se stále více rozrůstá a to nejen do vzdáleností, které nám přibližují
lety do kosmu, ale i směrem dovnitř, jak hlouběji a hlouběji nahlížíme do mikrokosmu. A ani to nám
nestačí: my stále ještě hledáme nové a nové dimenze… :)
Howard Rheingold (kdysi jsem s ním dělal interview pro Hurontarii) popisuje ve své knize Virtual
Reality (1991), jak poprvé na univerzitě v Severní Karolině manipuloval zařízením zvaném ARM
ohromné virtuální molekuly. Ty umělé ruce měly šest stupňů volnosti a molekuly pochopitelně

projevovaly k tomu manévrování odpor, asi tak jako magnety o stejné polaritě, přičemž síla odporu
byla patřičně znásobena, aby odpovídala rozsahu lidské síly. A účel této zábavy? Zcela praktický:
výzkum pro léčbu rakoviny.
Co je to vlastně ta virtuální realita (VR)? Vzpomínám na doby, kdy se slovo "virtuální" používalo
převážně jen pro teplotu PN přechodu u tranzistoru, která - jak známo - se nedá měřit přímo. Zato dnes
už se to slovo používá "virtuálně " všude. Ano, nespletl jsem se, přídavné jméno virtuální totiž
neznamená zdánlivý, jak by se zdálo :-), ale spíše "efektivní, i když ne zrovna skutečný" a slovo
"virtually" (či virtuálně) se běžně překládá jakožto "prakticky" anebo "téměř". Ve spojení s realitou
jsou slova "reálné" a "virtuální" pouhé kvalifikátory, které odlišují to "pravé" od "neskutečného" a
naopak.
Ale odlišuje se ta virtuální od te reálné reality tak mnoho? A je ta naše realita vůbec reálná? Vždyť i
my ji vlastně snímáme jen svými smysly, které pak tu informaci předávají mozku, jež si o ní vytváří
svůj vlastní, fiktivní obraz. Nakonec i vaše podobizna, kterou vám namaluje malíř, také není ta pravá
reálita a přece jsem nikde neslyšel, že by jí někdo nazýval "virtuální". Kde je tedy ten rozdíl?
Připomíná mi to historku o dvou malířích, kteří se kdysi vsadili, kdo namaluje lepší, lépe řečeno
"reálnější" obraz. Vyhrál malíř, co namaloval svou podobiznu s mouchou na nose, s mouchou, která
byla tak reálná, že oklamala i jeho druha, který se ji dokonce snažil rukou odehnat! Ano, vtip virtuální
reality je v tom, že se snaží oklamat naše smysly a že se jí to daří. Nebudu vám říkat, kde všude se VR
dá použít - pomalu není dne, aby se neobjevila nějaká její nová aplikace: léčí se s ní např. strach z
výšek, trénují se na ní piloti či kosmonauti, její pomocí se řídí dálkově ovládaní roboti, používá se v
protetice a můžete s ní dokonce "nahlédnout" i do živého lidského těla.
A které že to jsou smysly, co se VR snaží oklamat? Především zrak (pomocí brýlí), dále sluch
(sluchátky či spíkry), hmat (rukavice s převodníky elektrických signálů na tlak), méně už (tedy zatím!)
čich či chuť. Teď se mi možná zlomyslně zeptáte, co že ten šestý smysl ? Máte-li na mysli intuici, tak
to je prosím jiný depártment, ale myslíte-li tím situace, kdy vnímáme něco, co je mimo běžné rozsahy
našich smyslů, pak tedy ano: můžeme např. "vidět" elektřinu, radiaktivitu či jiné neviditelné paprsky,
naslouchat nadzvukovým frekvencím delfínů, zpomalit běh času a podobně.
Já vím - řeknete si, že tohle už tady do jisté míry přece dávno bylo. Bylo, ale ty pocity tehdy
nezahrnovaly většinu smyslů a rozhodně ne v nějaké koordinované souhře. Tak např. jste mohli
pozorovat vnitrožilní kamerou pohyb krve, ale stále jste si přitom uvědomovali, že sedíte na židli a v
ruce držíte dálkové ovládání kamery. Díky počítačům se ale dají vytvářet nové pocity našich smyslů,
synchronizovat je a hle, najednou cítíte, že vlastně v té žíle jste a krev vás skutečně unáší… Jistě lze
pochopit, proč má virtuální realita takový úspěch v elektronických hrách. Ale VR samotná není žádná
hračka - to, co se možná na první pohled tak může zdát, má také i jiné, praktické použití.

Začalo to v šedesátých letech, kdy se čekalo po pokusech se stereoskopickou-stereoakustickou televizí,
že se splní předpověď Aldouse Huxleye ("Brave New World") o totální, nebo jak on říkal
"synthetické" realitě. Pak přišly 3D filmy, čtyřkanálová sterea, sorroundsound a bůhví co ještě, ale
pořád to ještě nebylo ono, chyběl tomu ten pravý touch, vlastně hmat :-). Ten se totiž nedá oklamat tak
snadno jako druhé smysly: jednak, že má citlivost většího počtu dekád (od mili- až do stovek
kiloPascalů), jednak, že potřebuje velké množství senzorů koncentrovaných na malé ploše (a to ještě
ani pořádně nevíme, jak se vlastně jejich signály kolektivně vyhodnocují v mozku).

Tím se dostáváme k dalšímu bodu: chtělo to prostě něco, co by stálo v pozadí všeho a navíc jaksi
"myslelo", tj. ty signály kombinovalo a synchronizovalo. Nové počítače, které byly dost rychlé a měly
dostatek paměti pro složitější programy, přinesly do VR podstatné vylepšení. Vyvinuly se systémy,
které dokáží člověka nejen dokonale "mystifikovat", ale i vylepšit jeho vnímání, tj. dát větší citlivost
jeho smyslům. A byl to SF autor William Gibson ("Neuromancer"), který první razil pojem
"cyberspace", tedy prostoru s virtuálními strukturami, které lidé přijímají ve formě "smyslových
halucinací". Zbytek historie už všichni známe: VR se začala rozvíjet a cyber-prostor se začal plnit. Ne
všichni se ovšem řídí slovy Yoshinobu Tonomury, výzkumného inženýra japonské firmy NTT, který
řekl: "Naše představa technologie dvacátého prvého století je tato: bude vizuální, inteligentní a
personální".
A tak bych měl zakončit tento článek konstatováním, že není daleko doba, kdy budou moci tu moji
historku přepsat třeba takto: "Představte si, atd.," až k tomu: "A najednou - přestože vám to nikdy nešlo
- najednou hrajete jako virtuoz, pardon, jako virtuální virtuoz…
Další vývoj: Po pravdě řešeno, ta virtualita je pořád ještě virtuální, neskutečná či spíše řečeno
neuskutečněná. Tak např. by dnes už pomocí ní měli nevidomí vidět, neslyšící slyšet a paralyzovaní
chodit. Problém není v senzorech, ale v komunikaci s lidským tělem, s jeho nervovým systémem. Už se
na tom ale pracuje a Gibsonův "Necromancer" na sebe nedá dlouho čekat. Jen tak mimochodem, víte,
že Gibson je Kanaďan ?
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Virové války.
V posledním měsíci mě zastihly dvě znepokojující zprávy znepokojující, protože jsem nevěřil, že k tomu dojde, i když jsem to
na druhé straně celkem tušil. Tři moji přátelé, jeden v Čechách, jeden
v Americe a jeden ještě jinde - byli napadeni během jednoho týdne
virusem, přesněji řečeno, "koupili" ho přes emajlovou poštu a
dokonce každý dostal jiný virus! Když si uvědomím, že těch přátel
nemám zase tolik, je to víc než znepokojující, je to prostě obraz věcí
příštích. Hrozilo totiž nebezpečí, že těmi virusy budou také zamořeni
všichni, kdo byli v jejich adresářích, hlavně tedy já, o ty druhé mi ani
tolik nešlo (co oči nevidí, to srdce nebolí :-).
Je to divný svět, když nemůžeme věřit ani svým přátelům - ale
počkejte, takhle jsem to nemyslel, nešlo přece o to, že by zrovna oni
byli bývali toho virusáka chtěli a už určitě nechtěli, aby zamořil jejich
přátele. Ono je to totiž tak, že jakmile se ten virus usadí a zabydlí,
začne se množit a rozesílat sám i jinam. Nu a já, důvěřivý jako
Karkulka, pak otevřu přílohu od mého známého, o kterém vím, že by mi virusa vědomě neposlal..
Jenže to může být zrovna dopis, který mi neposlal můj známý, ale "jeho" virus. Tím "jeho" to myslím
vážně a sice tak, jako když řeknu, že blechy našeho psa jsou vlastně "jeho", i když je nemá rád. Navíc
jsem zjistil, že se ti postižení na ty, co jim to nevědomky poslali, ani nezlobí! Což je celkem vedlejší,
ale já bych se na jejich místě zlobil - proč mám trpět za neopatrnost druhých. Jenže ti druzí nebyli
neopatrní: možná také oni, důvěřujíce svým přátelům, otevřeli zase to, co neměli. A kolotoč se uzavřel
a všichni se na něm vezou - sice zadarmo, ale už se jim z toho točí hlava :-).
Já bych osobně mohl být klidný: mám moje PC naočkováno proti většině virusů a neotvírám přílohy teda až na ty, co dostanu od přátel - jenže tím si zase dělám předplatné na ten samý kolotoč. Jaké je
řešení? Neotvírat nevyžádané přílohy - ty totiž od přátel posílá jen jeho virus. Jenže ani to není pravda:
kolik lidí mi posílá vtipné obrázky a jiné laskominy, které jsem si nevyžádal? To mě ale nevadí a teď
to mohu prozradit: já je totiž neotvírám, už asi tři roky ne, takže ty blbosti posílali zbytečně. Nu já
neměl to srdce a nechtěl jsem jim kazit radost. A zase tím, že jsem to neotevřel, jsem si možná ušetřil
trable.
Dále vím, že rozhodně nemám otvírat přílohy typu (x.doc.com) či (x.doc.exe), kde x je nějaký titul a
podobně. Ale pozor: některé pošty to ukážou jen jako (x.doc)!!! Ani to není problém: neotvírejte to
nikdy ťukáním na ně, ale uložte si to na Desktop. Neotvírejte to ťukáním, to byste to otevřeli ve Wordu
a ten některé virusy otevře!!!!!!! Raději si nejprve otevřete Wordview - to je čtečka Word-dokumentů,
které ale nebere makra (to jsou malé prográmky, které nosí virusy) - je zdarma na netu, v MS doméně)
a stáhněte si ikonu do otevřeného Wordview. Budete tam mít celý text a můžete z toho i kopírovat
(celé nebo jen části).
S přáteli jsem se zase dohodl, že mi při příloze pošlou do kolonky ";Re: neboli "Předmět" t.zv.
checksum (což je specielní součtový kód identický jen pro onu danou přílohu. Když mi přijde jejich

příloha bez tohohle, vím, že to neposlali oni, ale jejich virus a hned to vymažu. Když to přijde s číslem,
zkontroluji si checksum přílohy (přitom se ani neotevře, to je skvělé!) a není-li to číslo stejné, jako to,
co mi napsal přítel do checkumu, zase neotevřu: vím, že se někde na to přilepil virus. Co se týká
antivirusových programů, nejsem na ně příliš žhavý: abych je kupoval každý den, to se nezlobte, to je
ale trochu drahé a hodně debilní! Celá situace mě už tahle leze na nervy . Do nejbližších let také
plánuji zrušit e-mail a nahradit ho poštovními holuby. Proč ne, když už máme v tom Internetu takový
holubník?

Teď si představme, že by došlo k válce a vaše hlavní servery by zkolabovaly díky nepřátelskému
virusu. Nemyslím ty vojenské servery - víte to, že internet byl původně určen je pro případ napadení
nepřítelem? - ale civilní: zdravotnické služby, civilní obrany, policie, dopravy a podobně. Přidáte-li k
tomu, že by nepřítel vyřadil z funkce vaše satelity a ochromil jakýkoliv radiový přenos (jako třeba to
dnes může udělat projekt HAARP na Aljašce), pak budeme muset záviset zase jen na "drátovém"
telefonu. A termín Virové války jsem nevymyslel já, i když jsem jej na netu objevil jen třikrát a to
ještě v celkem jiné souvislosti. Obávám se ale, že ho teď uslyšíme stále častěji . . .
Tak například Dušan Neumann píše v Neviditelném Psovi: "Největší obavy nejsou z útoku
amatérských hakerů, ale z koordinovaného útoku nepřátelských států. Podle výpovědi Lawrence
Gershwina, hlavního poradce CIA pro vědu a technologii, před kongresovým
výborem pro ekonomiku vyvíjejí Čína a Rusko softwarové nástroje schopné dlouhodobě poškodit
americkou ekonomiku. Kybernetické útoky budou už v nedaleké budoucnosti představovat první vlnu
vojenských operací. Pochopitelně, že Spojené státy nezůstávají pozadu. Generál Ed Anderson,
zástupce velitele U.S. Space Command potvrdil, že strategie "klávesnicových" útoků a obrany
informačních sítí jsou integrovány do
všech vojenských plánů a operačních situací."
Ano, vraťme se k "válce v zálivu": Saddámovy servery vehementně útočily na USA, zatím tedy ještě
jen ideologicky a s karikaturami. Válka o Kosovo už byla jiná. Jugoslávští hakeři úspěšně nabourali
server NATO v Evropě - zatím jen ten civilní, vojenské informace se přenáší odjinud a jinak :-). Ale je
jisté, že někdo uvažuje i o tom, nabourat i vojenskou síť. Pravda, zprávy jsou tam zašifrované, ale
nejde jim přece o odposlouchávání, jako zničení komunikace vůbec. Jelikož se nejedná o prosté
přijímače - většinou jsou součástí počítače - jak svůdné by bylo nasadit virusáka i tam!
Jiná metoda jsou t.zv. elektromagnetické bomby, které při výbuchu generují enormní
elektromagnetický puls, jež indukuje v blízkých kabelech (ať komunikačních či elektrického vedení)
přepětí, schopné zničit elektroniku všech počítačů, napojených na ono vedení (řekněme v rozsahu
desítky kilometrů). Tento nápad má svůj původ ve zjištění, že při atomovém výbuchu se vzduch
ionizuje natolik, že se přechody tranzisorlů stávají vodivými a obvody se zahltí či spálí. Podobně se už
použily i mikrovlnné útoky - některá letadla neblahého SS (Sovětského Svazu) měla zabudovanou
"mikrovlnku", která měla nepřátelské přijímačky na dálku "uvařit". Že přitom také trochu usmažili
vlastního pilota, co v té aero-mikrovlnce seděl, to jim bylo vedlejší.

A byl to diletantský přístup programátorů, podporovaný několika známými firmami - že totiž u
počítačů se musí automatizovat vše, který umožnil, že počítače teď mohou být nejen napadeny virem,
ale i ovládány na dálku. A já nemám na mysli jen vymazávání pošty či disku, to jsou ještě pořád ještě
jen panenské hrátky. Jistě jste si všimli, že počítač vám už sám nastartuje svoje periferály, zapne či
vypne obrazovku, prostě kontroluje veškerý hárdvér. Microsoft mi až donedávna dokonce přes Net

připisoval softvér - než si lidé začli stěžovat; pak toho nechal. Co ale brání hakerovi, aby vám nejen
něco vymazal, ale i zapínal hárdvér, případně ho chytrou manipulací i spálil? Jistě si už také všimli, že
vám někdy spadnou Wokna a objeví se "Safe Mode", kde většina hardvéru nejde? - ano, to je pro
případ, že se některý hárdvér poškodí a jeho zapnutím by se spálil třeba zdroj napětí nebo něco jiného.
A to vše lze provést i pomocí virusu, onoho vzteklého trpaslíka, který zase poslouchá jiného,
mentálního trpaslíka, co ho vytvořil. Jenže tyto "první formy umělého života", jak je nazývá nositel
Nobelovy ceny Hawkins (a zároveň lituje, že to musely být zrovna tyto škodlivé virusy) , jsou vlastně
jen roboti, vyslaní nepřítelem do bitvy.
Co je ale horší, oni se už samy umí měnit, mutovat, dnes ještě podle programu, ale jednou skončí tak,
že už tyto Frankensteiny nebudou moci ovládat ani jejich tvůrci, hakeři. Novější, destruktivnější
virusy jsou už také na pochodu, a všechny směřují tam, kde nechal tesař, pardon, programátor, díru. Je
to něco jako s tím vynálezcem, co si postavil dálkově ovládaný traktor na sekání trávy: jednou mu
dálková kontrolka spadla na zem a traktor rozsekal nejen jeho, ale i nebohou kontrolku, souseda a ještě
tři opraváře, kteří se ho za běhu snažili opravit ( ten traktor, ne souseda :-). Nemají-li věci rozum,
musíme ho mít my. Problém je, že při normálním návrhu softvéru myslí inženýři hned na bezpečnost
(kromě dříve uvedených nejmenovaných firem) a na to, jak zabránit kalamitě. Hakeři se tím ani
nezdržují.
Nevím, jak daleko máme k této Apokalypse, ale akce, které dnes podnikají vlády, jsou zcela primitivní
a neúčinné. Každý nám sice radí, abychom si kupovali antivirusové programy - dnes už pomalu tak
často, jako si čistíme zuby - což je celkem stupidní, uvážíme-li rychlost, s jakou se teď virusy šíří po
světě. Antivirusové programy jsou totiž dvojího druhu: jednak ty opravdu ochranné a pak ty zbytečné.
Zbytečné jsou ty, které nám pomohou virusy, které se už u nás vás zabydlely, vymazat. Zbytečné jsou
proto, že kdyby ty ochranné, preventivní, pořádně pracovaly, nebyly by ty druhé potřeba. A kdyby
nebyly pitomé programy, které umožňují hakerům zanést infekci, byly by všechny antivirusy zbytečné.
není například žádný důvod, proč by se měly normální poštou posílat programy typu x.exe - a tudíž ani
důvod, proč by je pošta nemohla automaticky vymazat, než se ke mně dostanou!
Měl jsme na to téma pře třemi lety hurontárijské interview s Brucem Burrellem, vedoucím virusbusterů
z University of Michigan. Prohlásil něco ve smyslu, že kdysi kdosi dokázal, že vždycky budou
existovat virusy. Řekl jsem mu na to, že to nevím, ale budou-li, pak je stoprocentní jistota, že se toho
chytí nějaký terorista, pardon, haker. To ž eje pro mě důležitější, než zda nebo zda ne. a A že
e-mailové přílohy a díry v programech jsou něco jako otevřené rány, které si přímo říkají o infekci.
Řekl mi, jsme pesimista. Dnes už si to, doufám, nemyslí - jenže dnes už zase já jsem superpesimista,
jinak řečeno realista.
Jako v každé válce, i tady civilisté trpí nejvíc. Počítám, že dnes máme jen dva opravdu účinné
způsoby, jak proti virusům bojovat. Jednak očkování - tj. výše zmíněné ochranné antivirusové
programy. Jenže je tu jeden problém: vymyslí-li někdo takový virus, jako je ten, co způsobuje AIDS,
nebudeme ještě po patnácti letech mít ani tu vakcínu. Druhý způsob je ještě fantastičtější, ale už se o
něm mluví veřejně: naočkovat Net "hodnými" virusy, které budou požírat ty "špatné". Jenže s jídlem
roste chuť a jak zabráníme těm hodným, aby nám nesežraly i to dobré, co ještě na netu je?
Další vývoj: Válka v Afganistanu přinesla na přetřes možnost virového napadení nepřátelských
počítačů. To vše je hezké, ale jelikož dnes většina virusů chodí poštou - a to dnes už ani nemusíte
otevřít přílohu a už ho tam máte (díky díře, kterou už naštěstí Microsoft zaštepoval) - je v čase války
pravděpodobné, že vojáci nebudou používat Wokna a jejich nevyzrálé aplikace a tím i možnosti
paralyzovat nepřítele pomocí virusů budou - znovu opakuji: jen ve válce - omezené. Tím ovšem

neříkám, že se na něco rafinovanějšího nepřijde. Spíše budou efektivní ony výše uvedené
elektromagnetické bomby, které způsobí přepětí ve zdrojových či komunikačních kabelech a tím zničí
připojené počítače elektricky a natrvalo. Podobně i energeticky silné radiové vlny mohou způsobovat
nebezpečné zkraty v elektronice. To se děje i při atomovém výbuchu, ale tam máme ještě jiné starosti . .
..
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Petabajt aneb milion miliard bajtů.
Peta co? Nuže, začněme od začátku. Jistě jsou vám známy tyto
metrické, lépe řečeno decimální zkratky:
1 000 - kilo
1 000 000 - mega
1 000 000 000 - giga
1 000 000 000 000 - tera,
a méně známá: 1 000 000 000 000 000 - peta.
Mohli bychom dokonce jít ještě výše, ale kdo by počítal, ne? Nuže
mám pro vás překvapení: ano, MY počítáme. V jednom čísle
RCFoC, Jeff Harrow (měl jsem s ním interview v jedné Hurontarii)
diskutuje možné zvýšení internetového komunikačního trafiku, teda
počtu spojení. Podle vzrůstu z roku 1990 (stovky gigabajtů za měsíc),
přes dvojnásobek v roce 2000, hádáme, že v roce 2001 to bude stovky
petabajtů za měsíc. Překvapující? Ale je to pro nás tak důležité?

Pokud jsme měli jen jeden gigabajt na hárdisku, nebylo nám zle - koneckonců je to jen tisíc megabajtů.
Jenže dnes, kdy máme každý nejméně 10 giga, převedeno na text by to byl sloupec potištěných
standartních kancelářských papírů, vysoký půl kilometru. To už je impresivní, což?
Pozor, ne tak rychle! Na to, aby mě někdo ohromil, potřebuje ještě trochu víc. Za prvé bych ten
sloupec nepřečetl ani za celý můj život. Jistě, řeknete, ale na našem disku zaujímají prostor hlavně
programy a jejich data, ne text! Ovšem, dnes si můžete zaplácat disk několika málo "megaprogramy" tak např. Windows zabere něco mezi 300 a 100 megabajtů a stále to narůstá, jak přidává Microsoft
svoje nové aplikace a hlavně opravy. Pak ještě přijdou jejich přefouklé balónky, jako třeba
wordprocesor, který sežere s podprogramy nejmíň 20 mega, abyste mohli na něm napsat normální
dopis dlouhý 20 kilobajtů, tj. 1000 krát menší.Wordprocesor, který - jak se pamatuji - zabral 200 kilo,
což je pokud máte problém s nulami, 100 krát míň paměti. A co víc: ten starý byl daleko rychlejší, no
jistě, on jenom psal :-).
Ano, nyní také můžete klidně zaplácat svůj disk obrázky - obrázek na jeden papír zabere klidně 1
mega, takže si uděláte 1000 obrázků a váš gigadisk je plný. Jistě, kdybyste je nahráli na floppy, bylo by
potřeba těch flopáků tisíc, zatímco vytištěné na papír to zabere ne už půl kilometru, ale jen něco kolem
20 cm! Nu a kdybyste je nahráli na CD, budou to jenom dvě CD a ještě ani ne plné! Nahrajte si ty
obrázky na mikrofilm a všechny ty mikrofilmy (sto i víc obrázků na jeden celuloid) se vejdou do
obálky ne tlustší než obyčejný sešit a klidně je všechny můžete šoupnout do náprsní kapsy!
Také si můžete zaplácat disk různými filmy, ale ty už se pohybují asi tak 100 mega na deset minut,
jeden giga teda dá jen 100 minut, 10 giga 1000 minut, něco kolem 15 hodin filmů, něco přes půl dne,
když se na to vydržíte dívat. Nová DVD dají ovšem už minimálně dvě, ale mohou i více hodin na

jedno CDčko. Takže on ten harddisk není zase nic extra - a nevíc je pomalý, žádný zázrak. Časem
možná i ten magnetický disk konečně nahradí psací a přepisovací CD (writable - rewritable).
Ale pointa je někde jinde: i ty naše programy porostou jako Budulínek a větší paměti tedy nic nevyřeší.
Kde je ta ekonomie starých programů - a hlavně jejich rychlost! - a snadné instrukce. A možná, že se
dočkáme i toho, že na jednou budeme mít v PC terabajtový drajv (1000 giga) a na něm bude - ano,
jeden jediný browser neboli prohlížeč :-).
Vývoj se žene dál a brzy budeme mít i nanotechnické paměti, kde jeden tranzistor nahradí jedna
molekula a ty nám jistě dodají ještě daleko víc potravy na náš informační talíř. Ale budeme to také
schopni strávit? A i když ano - co se s námi stane? Budeme pak daleko chytřejší?
Sotva. Už teď se snažíme přesunout co nejvíc naší práce na počítače. Ano, a také jim dáváme vinu za
naše chyby. A přitom jsme to byli my, kteří jsme přece vybrali a zakoupili ten či onen pitomý program,
dali mu na vstup nespolehlivá či vyloženě špatná data a ignorovali okrajové případy. Nedávno jsme
ještě dokonce nadávali samotnému kalendáři (YK2 bug)! Jenže počítač je jenom nářadí (s prominutím)
a nemůžeme přece nadávat na lopatu, když ruce, které ji drží jsou obě "levé". Nejlepší nářadí jistě
neudělá z nemotorného uživatele zručného chirurga. Jediné řešení je dělat více a více inteligentní
programy, aby opravovaly naše hloupé chyby. A to nás zase posune zpět, protože s inteligentními
programy pak už asi nebudeme chtít myslet vůbec.
Podobná kritika platí i pro provoz na internetu. Někde ještě najdeme kvalitní a poměrně přesnou
informaci, zbytek je převážně odpad, který se k nám teď ještě navíc žene desetkrát rychleji, než
předtím. Budou tedy naše počítače v budoucnosti sloužit spíše jako popelnice? Kdysi mi moje
hledačka (browser) dodala na jeden dotaz sto referencí neboli linků. Dnes už je to tisíc a zítra kdo ví?
Mám je všechny číst, nebo s nějakou lučavkou královskou pracně hledat jen ty zlaté nugety?
Ne, nejsem šťastný z toho, že se provoz na Netu zvýšil - opravuji: nejsem šťastný, že se objem
přenášené informace na netu zvýšil, zatímco její kvalita klesla. Navíc to způsobuje zácpy přerušení
provozu a klopýtání skrze kvanta junkmailových dopisů. Ano, mám firewall, ale zároveň musím také
umožnit přístup čtenářům a autorům - a z toho teď moje plynoucí dezolace neboli zoufání. Devadesát
procent toho, co čteme a čemu se slušně říká "news"čili zprávy, jsou jen kvanta velikého informačního
průjmu. Pak přijdou inzeráty, nabídky, malí či velcí podvodníci, spam, pseudoscience a v neposlední
době i hakeři a na nich vydělávající prodavači antivirusových programů (a jejich denně nových verzí).
Marně také už pět let čekám na opravdu inteligentní browser, který to vše za mě přečte a vyhodí těch
"přebajtečných" devadesát procent.Ona totiž všeobecně stačí menší rychlost, ale bohatší obsah
informace, kterou z našeho net-etheru dostávám.
Další vývoj: "Peta-nepeta", pomalu se blížíme k fyzické hranici miniaturizace, totiž k velikosti molekul,
někde i atomů. Co bude pak? Nu tak daleko nejsme, ale miniaturizace také není vše. Jsou totiž ještě
elegantnější řešení: vezměte si třeba zobrazení kružnice na obrazovce (normálně k tomu potřebujeme
řekněme kolem 1 megabajtu). Použijeme-li ale jen rovnici kruhu, stačí nám k tomu pár bajtů. Co se
týká provozu na netu, poměr odpadků k užitečné informaci ještě víc vzrostl - jenže teď už je pozdě, už
jsme tu jako otroci. Naštěstí si pořád ještě můžeme vybírat. Osobně nevidím nebezpečí v porušování
mé privacy - soukromí - vždyť původní internet neměl privátnost ani v plánu (bylo to zařízení více
informační a vzdělávací než soukromě-komunikační), ale spíše v tom, že se nám Net zkomercionalizuje
a vytlačí pak ten zbytek dobrého, co tam ještě je. Ale jsem optimista - možná, že do té doby objevíme
zase jiné medium nebo si byznysy udělají svůj vlastní "dolarnet". A nebudou se nám drát do Internetu
jako Turci do serailu. . .
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Intermezzo o interkonektivitě.
Tak především: tou inter-konektivitou zde myslím spíše vzájemnou
spojitost, nežli jen nějakou neurčitou souvislost. Vzpomínám si ještě,
jak nám naši poslušní učitelé kdysi papouškovali axiom
dialekto-materialisto-klasiků, že totiž "Všecko souvisí se vším", k
čemuž jsme my darebové dodávali : "Ano, tedy i s blbostí!". Ono to
totiž nepracuje: sou-viset spolu mohou docela dobře dva klasici na
stejné stěně - myslím jen jejich fotografie, pochopitelně - ale jinak je
to tvrzení tak vágní, že nám to defakto vůbec nic neříká.
Jde tu totiž o víc než souvislost, jde tady o spojitost. Nevěříte? Tak si
třeba vezměte toho pana Darwina, jak se nám pořád vnucuje. To není
žádná náhoda, on totiž objevil něco podstatného, ať už ho uznáváme
nebo ne. Vždyť i ten boj o umělý život by bez něho pravděpodobně
ani nezačal! Jiný takový příklad společného jmenovatele je
inteligence, která sama o sobě se ani nedá inteligentně definovat tedy snad rekurzivně (sama sebou), ale zatím to ještě nikdo nezkusil. Bez inteligence by ale
neexistovalo ani to naše, a nakonec ani to "počítačové " myšlení. Potkáváme ji skoro všude, zřídka
ovšem tam, kde by jí mělo být co nejvíce, např. v politice.
Dobře, řeknete si, jakási spojitost tu tedy asi je, ale co je vlastně účelem "spojitosti"? Půjdu na to
zchytrale - řekněme, že těch účelů je hned několik. Alespoň jeden z nich by měl být zřejmý: současná
věda už vlastně - alespoň v několika odvětvích - předhání současnou science fiction, které tak hrozí
nebezpečí, že se z ní stane odvětví historické četby. Spisovatelé - a tím i čtenáři - se asi až příliš dlouho
toulali po vzdálených galaxiích a zapomněli, že se tady na zemi vytváří zcela nová realita, ta normální i
ta virtuální. Chtělo by to vrátit se zpět na zem a trochu se nad tím také zamyslet...
Ne, nejde zde jen o pouhou novou technologii, jde o revoluci v myšlení. Před čtvrt stoletím se ještě
tvrdilo, že objem technického oboru se za 10 let zdvojnásobí (N=2). Navíc dodejme, že polovina toho,
co známe, je už také navíc zastaralá, nebo dokonce ani neplatí. Pokud jsme tedy těch deset let seděli na
vavřínech (nebo na WC, jak kdo), známe už třeba jen třetinu užitečného objemu v daném oboru a
možná ještě méně. To bylo ovšem před čtvrt stoletím, dnes už možná platí, že N=3 , možná i 4.
To platí v podobné míře i o našem myšlení a není divu, že je pak nejen zaprášené, ale někdy přímo až
zarezlé. Představte si takový pokus: dejte jedné skupině paviánů (mých oblíbených baboonů) moderní
počítače a druhé dejte sčoty (neznáte? - ty se ještě v některých zemích na východě používají místo
kalkulaček, když nejsou k sehnání baterky). První skupina bude sice nějakou dobu bušit do klávesnic,
ale pokud tyto budou dost odolné (heavy duty), něco se tím také naučí a za nějakou dobu budou možná
používat třeba i "Microsoft Excel for Apes©", ovšem za předpokladu, že na klávenici budou místo
číslic ikonky. Druhá skupina se možná naučí sčítat, ale jen ty kuličky, protože babooni jak známo
nevědí, co je to abstrakce a od kuliček je u nich k číslům značně daleko. A budou ještě tvrdit, že kdo to
jakživ slyšel, takový počítač - počítat se dá přece jen s kuličkami na drátě! Pak se otočí a půjdou radši

pracovat, protože to byla "práce, která polidštila opici" a ne nějaké to abstraktní myšlení, jak se jim
snaží někdo namlouvat.

Zatím jsem mluvil jen o souvislosti a spojitosti, ale co takhle třeba závislost? Závislostí se už
dostáváme do světa vědy a techniky, kde jí označujeme učeným slovem "funkce", tedy něčeho, co se
dá vyjádřit rovnicí, formulí anebo alespoň grafem. Potíž je v tom, že opravdovou závislost někdy ani
netušíme a jindy ji zase hledáme tam, kde není. Doposud jsme měli hlavně úspěchy s funkcemi
matematickými, fyzickými, logickými, chemickými a já nevím ještě s kterými. Jde o funkci veličiny
t.zv. "závislé" na té "nezávislé", většinou je na jedné, za předpokladu, že ty ostatní "nezávislé" držíme
v šachu - pardon, konstantní. Dobře, ale co třeba tam, kde všechny ty ostatní nezávislé veličiny
neznáme, anebo nevíme, jak je formulovat?
Zde nám pomáhá modelování, simulace a v poslední době i nové techniky, jako jsou NN (neuronové
sítě) či FL (fuzzy logic). Jak? Ony se totiž umí učit - na rozdíl od některých lidí. Idea systémů, které se
samy učí, není ovšem nijak nová, to jen počítače ji udělaly dostatečně efektivní pro naše účely. A
výsledkem modelování je zase naopak optimalizace řešení anebo celého procesu.

Mohl bych tady vyjmenovat celou řadu předmětů, které se navzájem propojují a tvoří tak formu
moderního myšlení. Rychlost šíření nových objevů či idejí je ovšem v různých oborech různá.
Vzpomínám si na jednoho inženýra, který dělal elektroniku v jakési nemocnici a náhodou si vzpomněl
na to, co se kdysi naučil, totiž o Lissayousových obrazcích. To se přivede časový průběh jedné veličiny
na horizontální a druhé veličiny na vertikální vychylovací destičky obrazovky a dostanete - podle
frekvence a fáze - takové roztomilé elipsy či mnohonásobné osmičky. A protože mu to s prominutím
také myslelo, napadlo ho, co by se stalo, kdyby se u EKG jeden pár elektrod připevnil na hruď pacienta
svisle a druhý pár vodorovně (ano, já vím, co namítnete, ale já myslím pacienta "ve stoje").
A hle: objevil tím novou metodu lokace poruch srdeční činnosti! Pravda, ultrazvuková diagnostika se
pak ukázala značně lepší, ale to už tak bývá a je to docela normální. Nenormální je, že svět čekal
padesát let na to, než někomu došla ta spojitost a napadlo ho použít jinde zcela běžnou techniku zase
třeba v jiném oboru.
Další vývoj: Mladší - a chytřejší - sestra konektivity je ovšem předvídavost . Napsal jsem kdysi recenzi
na knihu "War of Wits", kde autor naznačoval, že nám chybí právě ta předvídavost, něco, co je v tomto
století komplikovaných vztahů a situací naopak nebytně nutné. Historie ho potvrdila: útok na New
York 11 září 2001 byl nejen předvídatelný, ale i zabranitelný. Co říci na to, že CIA vědělo, že v New
Jersey se učí nějací Arabové lítat velká americká letadla, aniž by se také učili, jak s nimi přistávat?
Jak nechápavý může někdo být? A ve stejné době se vědělo, že teroristé chystají nějaký letecký útok na
ambasády v cizině. Co to teď píšu, vyšetřování CIA ještě ani nezačalo, ale jedno je už jasné: nechtějte
nikdy na byrokratovi, aby občas samostatně myslel . . .
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Malá manažérie.
(poprvé otištěno v Neviditelném Psovi pod názvem "Manažeři bez manéže".)
Když jsem byl naposled v Čechách, bavili jsme se s jedním známým
z Prahy o manažerech na západě. Jen tak všeobecně, ale přesto mě
překvapil jeho názor, že asi mají téměř nadlidské schopnosti. Ujistil
jsem ho, že tomu tak není, že síla je hlavně v systému a částečně i v
tradici, podobně jako u Japonců. V systému je manažer vlastně jen
spojovací článek, který buď pracuje dobře anebo ne. Jistě, dobrý
systém je inkubátor dobrých manažerů, ale dobří manažéři ještě sami
nedělají dobrý systém. Samozřejmě, existují vynikající jedinci, ale
bez systému by se prostě nemohli uplatnit.
Samostatnost manažerů je další taková pověra: správný vedoucí je
ten, který dokáže maximum v jeho doméně a to hlavně v omezených
podmínkách (tj. peníze, lidé, materiál, čas a marketing). Jen tak
mimochodem: výraz vedoucí používám poněkud volně, protože (už
podle názvu) vedoucí většinou jen "vede", zatímco manažer také
"řídí" - jestli rozumíte, co tím chci říci. Podobně, pokud používám výrazy v mužském rodě, nemíním
tím pochopitelně jen muže, ale také ženy, kterých je dnes v managementu více, než kdy jindy.
Nevím, kolik existuje na západě škol, ze kterých vycházejí promovaní manažeři - a jestli nějaké jsou,
tak to dobře utajují. Většina vedoucích se totiž manažery nevyučí, ale musí se jimi stát. Lépe řečeno,
na manažera se povyšuje a v tom je právě kámen úrazu. Člověk, který má na to léta (a často i přátele,
to je všude stejné) či pracovník, který se ve svém oboru osvědčil, se najednou stane vedoucím, aniž ví,
co ho vlastně čeká. Nikdo ho nevaruje, ani neuvidí na dveřích ono proslulé Dantovo: " Zanechte všech
nadějí..." a tak prostě začne poroučet a diví se, že mu to neběhá tak dobře, jako lipicáni v manéži.
Tož začne brát kurzy: firemní, video, soukromé workshopy a i ty ze života, kterým se říká zkušenosti.
A jelikož se chybami učíme, tedy čím více chyb, tím více zkušeností. Někdy je to ovšem spíše naopak:
někdo získá sto zkušeností, jiný jen jednu zkušenost stokrát.
Chyby se dají zhruba rozdělit do tří kategorií. Do první patří ty, které dělá ten, kdo chce všecko udělat
jen sám (neptejte se mi, jak jsem na to přišel). Do té druhé patří chyby z nerozhodnosti: vedoucí neví,
kde je vlastně jeho pozice mezi vrchním managementem a jeho podřízenými. Někdy to hraje na jednu,
jindy na druhou stranu a v obou případech pak vlastně vůbec nerozhoduje. Ta třetí se týká chyb, které
vzniknou aplikací špatných metod nebo špatnou aplikací dobrých metod.
1) Ti první jsou tzv. principálové,
kteří věří, že komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum a že dobrý rozkaz všecko vyřeší. Ti si vyloženě
spletli povolání: chybí jim právě ta manéž, lipicáni a bič. Jinde to totiž vůbec nepracuje. Druzí si myslí,
sice v dobrém, ale zato špatně, že musí o všem vědět, o všem rozhodovat, úkony detailně rozpracovat a

- většinou se zhroutí na přepracovanost. K tomu mu nemalou mírou dopomůže také vyšší management
firmy, který ho - je-li úspěšný - ještě víc přetěžuje.
Sem patří i vedoucí, co určuje obtížnou práci lidem, kteří nejsou schopni dané úkoly zvládnout. Dávat
problémy, které nikdo nechce, těm, kteří prostě u něj nejsou oblíbeni, není přece žádné řešení. Každý
to pochopitelně ví, ale pořád se to běžně praktikuje. Do téhle kategorie se také vejdou ještě ti, kteří
přetěžují své zaměstnance, protože nemají dost lidí a z nějakého důvodu se bojí žádat o víc personálu,
nebo si neprosadí, aby ho získali.
2) Tak zvaní poslušníci.
Poznají se podle toho, že byli pro svou poslušnost na místo vedoucího vybráni. Většinou jsou to ti
mladí, kteří si myslí, že se to musí, anebo už ti starší, kteří sice nic zvláštního nedokázali, ale zato
"nehoupali člunem". Vyšší management má poslušníky rád: může skrze ně dobře prosazovat svoji
autoritu a nesetká se s odporem, i když jeho příkazy někdy zavánějí senilitou. Připravuje se tím ovšem
o jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení: feedback neboli informaci zezdola.
Dělal jsem u jedné firmy, kde se reporty nahoru psaly takové, jaké byly očekávány - ne, že by se přímo
lhalo, ale dobré výsledky se vyzdvihovaly a na ty špatné se jaksi zapomínalo. To je ovšem nejlepší
recept na pozvolnou katastrofu. Když přišla, přivolali se konzultanti, kteří doporučili drastické úpravy
a pak byl někdo z vyššího vedení nahrazen jiným, který to "určitě dá do pořádku". Zbytek vedení se
honem začal zajímat, co se v jejich departmentu proboha děje. Jelikož se ale nejednalo o změnu
systému, brzy se všecko vrátilo zpět.
Zatímco vedoucí z dříve uvedených kategorií bychom spíše nazvali bossy, praví manažeři dělají chyby,
které patří do
3) kategorie třetí.
Nebudu tu mluvit o tom, jak se to má dělat dobře, na to doporučuji internetové texty Dr.Gerarda Blaira
z Edinburgské univerzity, s nímž jsem měl interview na toto téma v internetovém časopisu Hurontaria,
Číslo 7A (Anglická část), ale zmíním se tu raději o chybách, kterým se dobří manažeři snaží vyhnout.
a) Technikalizace problémů
Když jsem dělal u Sperry Univac (U.S, pobočka v Kanadě), udivilo mě, že někteří vedoucí neměli
vyšší odborné, tedy technické, vzdělání. Později jsem pochopil, že to vždycky není to nejdůležitější:
většinou se nehledá nejlepší technické řešení, ale jediné správné řešení. Jako mladého inženýra se mi to
dotklo; proč se mi tedy ptají na můj názor, že ano. Jenomže já jsem všecko viděl jenom z té technické
dimenze. Zapomněl jsem totiž uvažovat do rovnice i jiné proměnné, jako je výroba, peníze, materiál,
zákazníci a situace na trhu. Ta obzvláště, protože v marketingu se dají napáchat ty největší omyly.
Co teda vlastně všecko musí manažer umět? Radši se mě zeptejte, co nemusí umět a moje odpověď
bude velmi krátká. Není divu, že si mnozí manažeři ve své naivitě slibovali téměř zázračnou pomoc
právě od počítačů. Jaké bylo jejich zklamání, když se pohádka nekonala! A někteří z nich ještě pořád
hledají řešení složitých problémů na klávesnici svého počítače jako bludné duše hledají očistec.
b) Zamrzlé plánování

Plánování je vůbec nejdůležitější a tedy i nejtěžší část řízení. Přesný akční plán se totiž dá udělat jen až
když je vše hotovo - jenže pak už je jaksi zbytečný, že ano. Dosavadní metody a počítačové programy
(i když o sobě tvrdí opak) nejsou zatím dostatečně pružné, aby mohly hodinu po hodině registrovat
změny v situaci a optimalizovat plán podle variací v rezervách a čase. Ovšem i kdyby mohly, neustálé
změny v plánu by způsobovaly neúnosné ztráty času. To ovšem neznamená, že se za každou cenu
musíme držet starého plánu, ale že ho měníme periodicky, ne pro každou maličkost a většinou jen
podle nejlepšího odhadu a to ještě jaksi "za pochodu".
c) Neznalost jednání s lidmi
To je velmi důležité: většina vedoucích zapomíná, že lidé jakožto "materiál" se zpracovávají velice
těžce a malé chyby se mohou značně vymstít. U jedné firmy, kde jsem kdysi vedl oddělení testování a
kvality, jsem měl pár inženýrů, techniků a inspektorů. Tedy hlavně inspektorek, které jsem každý den
pilně zdravil a to tak, aby si každá myslela, že je tou nejdůležitější. Proč ta pozornost? Potřeboval jsem
totiž, aby mi v sobotu či v neděli přišly dělat přesčasy, neboť výroba byla často časově zpožděná a my
to museli dohánět. Většinou se to ale vědělo až v pátek odpoledne, paní a dívky se musely nejprve
dohodnout s manžely či milenci a potřeboval jsem jich na tu práci co nejvíc, většinou všechny. A to
tam prosím ještě nebyla unie, neboli odbory, jinak řečeno odpory - to bych jim asi ještě musel nosit
bonboniéry :). Každý zaměstnanec také potřebuje, aby se s ním jednalo trochu jinak. Najděte jeho
rezonanční frekvenci a získáte z něho optimum. Správný manažer ovšem musí lidi navíc ještě
inspirovat a to každý neumí.
d) Špatná aplikace dobrých metod
Nenadálé úspěchy v řízení vedou často k názoru, že existují "zázračné" metody manažerizmu. Tato
pověra vznikla z toho, že se se závistí koukalo, jak se to druhému daří, aniž by si lidé uvědomovali, že
za každým úspěchem stojí také chytrá hlava. Dobrý nápad totiž není jako čepice, která se hodí na
všechny hlavy stejné velikosti. I ta sebelepší idea se dá pokazit špatným použitím. Každý samozřejmě
chápe, že ne každá metoda se hodí pro každé prostředí, úroveň technologie, průmysl a už vůbec ne pro
každou firmu - a přesto si často myslí, že zrovna u něj to bude pracovat.
Uvedu příklad: aplikovali jsme v Severní Americe japonské metody a není tajemstvím, že se značným
debaklem. Americký pracovník totiž nemá pracovní zodpovědnost jako má Japonec, ani tak vyvinutý
smysl pro přesnost a kvalitu. Metody JIT (Just in Time) nebo ZD (Zero Defekt) se pro nás prostě
nehodily. Firmy, které zaměstnávaly dobré psychology práce, to pochopily předem, jiné si to
neuvědomily a pak na to doplatily. U některých se to sice podařilo, ale až po patřičné "amerikanizaci"
metod.
e) Málo osobní odvahy
Když manažer zjistí, že řešení, o kterém si myslí, že je nejlepší pro daný problém, i když je ještě
nevyzkoušené, neobvyklé či prostě odmítané jeho nadřízenými, musí mít odvahu za něj postavit.
Poslušňáci, tj, alibisté, opatrníci či vedoucí, kteří se nemohou rozhodnout, ti všichni radši volí řešení
pohodlnější, plně vyzkoušené anebo prostě to, co se jim nařídí seshora. Někdy to vyjde, jindy to
znamená stagnaci, většinou i pokles výroby (anebo trhů), a zažil jsem i firmu, která kvůli tomu
zbankrotovala. Na druhé straně hazardéři, riskéři či naivní experimentátoři nikdy nejsou dobrými
manažery. Odvaha ovšem také znamená přiznat si, když sám udělám chybu. Sem patří i nebát se zastat
svých lidí, když mají pravdu, když potřebují pomoc, když si zaslouží přidání. Dobré výsledky se
neobjeví hned, protože důvěra se nevybuduje za den, ale mohou příjemně překvapit později.

Za posledních dvacet let prodělala "manažerologie" velký vývoj. S časem se pochopitelně vyvíjí i
manažeři, ale ne všichni stejně. S růstem experience se manažer může stát lepším, anebo založit svoje
akce na řadě malých úspěchů (většinou jen díky několika šťastným odhadům), zkostnatět a přejít na
principála. Staré metody řízení už nestačí současnému stavu moderní techniky a organizace práce.
Nestačí k tomu ani starý typ manažera. Nové technologie, jako je video-konference se sice rychle ujaly,
ale ještě rychleji přešly na obyčejné video-schůze, kde se zase omílají všechny možné zbytečnosti.
Objevila se také novinka (pokud zapomeneme, že už to tu vlastně bylo od středověku), t.zv.
team-work. A opět se tomu přikládají zázračné vlastnosti. Ano, na jedné straně to má skvělé výsledky,
ale jinde se to zvrhlo tak, že to sice pracuje, ale závisí to hlavně na několika dříčích a zbytek se "veze"
zadarmo. I to je pochopitelné: team-work totiž vyžaduje zcela jiné řízení a i dobrý manažer se tu musí
ještě hodně přiučit, než bude také dobrý team-leader.
Další vývoj: Tento článek byl otištěn ještě v několika netových časopisech, hlavně manažerských a
ekonomických a jak už jsem řekl, rozšířil jsem ho později na celou knihu (viz Edice KNIHY OFF-LINE,
Manažéři bez manéže). Snad proto, že jsem nejen dělal manažera, ale také jsme musel pod různými
manažery sloužit, uvědomoval jsem ji zcela brzo, jak je těžké pro obě strany, aby se navzájem
pochopily. To je ale ovšem na manažerování to nejdůležitější, však je to hlavně umění, jak řídit lidi.
Staré rčení "Nepřemýšlej a dělej!" už dávno neplatí, ani na nejnižší úrovni "manažerie". Manažer totiž
musí svou práci delegovat, tj. přidělit některé své úlohy - a zodpovědnosti - jiným. Už nemůže každému
říci, jak má co dělat, na to nemá čas a často ani ne kvalifikaci. Zato musí umět lidem přesně vysvětlit,
co na nich chce. Manažeři na Netu to mají ještě těžší v tom, že většina situací je nová a nelze se opřít o
zkušenosti z minulosti. Tak např. AOL prodělal, protože si naplánoval počet nových zákazníků na Netu
a podle toho i investoval do zařízení. Zákazníci se pak ale nekonali, inu hodně lidí už na Netu je a
navíc na browzdání potřebujete ještě počítač, který také není zadarmo. To, že vymysleli zdánlivě
záchrannou kombinaci - počítač se zlevnil a několik hodin na Netu zadarmo se přidalo - je ale
nezachránilo - i to už tady bylo předtím. Není divu, že dnes je na agendě manažerských kurzů zcela v
popředí "intuice a inspirace", jenže samostatné a navíc inspirované myšlení se ale nedá jen tak lehce
naučit.
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O zlém virusovi.
(Sci-fi pohádka, prvně vyšla v Amberzinu)
Příběh, který vám, děti, budu vyprávět, se stal tak dávno, že už zní
skoro jako pohádka. Jestli se nemýlím, tak jsem ho poprvé slyšel asi
rok po tom, co zrušili všechny blázince a sanatoria pro duševně
choré. To se stalo tehdy, když Výzkumný Ústav Veřejného i Tajného
Mínění (VÚVTM) zjistil, že víc bláznů běhá na svobodě než jich je
zavřeno v institucích. A to všecko jenom kvůli jednomu
kompjútrovému virusovi (jinak též viru či virovi), který to všecko
způsobil...
Ale snad abych začal raději úplně od začátku. Tehdy ještě existovali
tak zvaní kompjútroví kutilové, hakeři či hakři, někteří dobří, jiní
špatní. Tím nemyslím, Alenko, že ti špatní to hakrování neuměli právě naopak - ale výsledky jejich činností byly zlé, velice zlé. A
tihle hakeři si vám, chlapci a děvčata, vymýšleli také takové ty různé
virusy, které se dostávaly do počítačů, ano i do notebuků (tehdy ještě
nebyly ty v hodinkách, ale ty hrozně velké, co vypadaly jako
aktovky). Takový virus pak vymazával, kriploval a prznil nejen programy a data, ale také psal na
obrazovky neslušné hlášky a podobně.
Jeden takový virus se například jmenoval "Mark's fiddle", neboli Markovy housle, což byl jinak
nepříliš utajený kryptogram jmen Marx a Fidel. Že nevíš, kdo to byl Marx či Fidel? To byli takoví
fousatí pánové, Béďo. A tenhle virus se zaměřoval na ničení výdobytků kapitalizmu, totiž peněz.
Dostal se i na hlavní burzy světa a vymazal tam všechny zápisy akcií, které se jmenovaly Mutual
Funds. A nejen to, dokonce i jména jejich vlastníků a vlastnic, čímž ovšem titíž a tytéž zkrachovali. Že
nevíš, co to je krach? To je, když třeba jedna banka má peníze a pak už je zase nemá, Jiřinko, to tehdy
také ještě bývalo.
Protože však tyto akcie patřily hlavně penzistům a penzistkám, následovala ovšem serie sebevražd, kdy
stařečkové a stařenky skákali z oken, nečekajíce už ani na vleklé nemoci stáří, které by to docela dobře
udělaly za ně. Byli jsme svědky i takových dojemných scén, kdy třeba vnouček musel pomáhat dědovi
na židli, neboť ten už neměl ani sílu vyšplhat se na okenní římsu. Vlády tím ovšem ušetřily na penzích
a nemocenském pojištění, ale hlavní obětí byla právě mladá generace, která, silně zadlužena,
očekávala, že po staroušcích podědí ony bájné miliony - a zatím nic. Naštěstí se dva měsíce po tom
objevily kopie záznamů v centrálním databanku Sjednocených Národů, ale to už bohužel většina
seniorů podlehla následkům zemské přitažlivosti. Proč tak pozdě? Inu tehdy zrovna ve Sjednocených
národech zrovna nějak nepracovalo to sjednocení, Helenko.

Ale to jsem trochu odbočil. Jestli si děti myslíte, že tohle bylo crazy, nechte si vyprávět, jaké
blázniviny začali lidé dělat, když se po světě rozmnožil ten nový virus, zvaný Serpent. Tento virus

parazitoval na programu CELEST, to znamená tuším něco s nebem, prodávaný firmou OGAR ze
Vsetína, Moravian Republic. Byla to sice poněkud už zastaralá verze virtualní reality, ale přitahovala
svou nízkou cenou (pouhých 100 tisíc Kč, tehdy asi kolem pěti tisíc světových dolarů). Na obálce
cédéčka byly zobrazeny obláčky (zrovna takové jako mělo Windows 95 - ano, ty co jsme spolu viděli v
muzeu) a motto: "Všichni chtějí do nebe, ale nikdo nechce umřít. A nyní už nemusíte: přesvědčete se
za živa, jaké to tam je! Použijte našeho programu CELEST s virtuální realitou! Dodáváme také
CELEST-MINI pro školy a univerzity."
A reklama nelhala: stačilo, abyste přejeli skanerem fotografie drahých zesnulých a - voilá - už jste tam
byli a mohli jste se s nimi bavit, zatímco v pozadí hudba vám hrála píseň "Nebe na zemi". Co je to
voilá? To se tak říká, Bohoušku, když třeba něco děláš a ono se ti to náhodou podaří. Lidem se to
líbilo, dávali si rande "tam nahoře" a chodili na cumulonimbus poslouchat koncert na harfu anebo na
stratocumulus, kde se andělské sbory snažily příliš neubližovat Bachovi či Handelovi, i když většinou
marně.
Našli se ovšem i takoví, co si na CELEST stěžovali: například jeden svobodný zednář z Lyonu, který v
nebi uviděl svou tchyni, se rozčílil, neboť doufal, že je tatáž už dávno v pekle. Jak mohl mít tchyni,
když byl svobodný zednář? To je jedno z úzkostlivě tajených tajemství svobodných zednářů, Maruško.
To mi ale připomíná: jestlipak víte děti, proč ten virus pojmenovali Serpent? To totiž znamená hada toho přece znáte, to byl ten, co se vloudil do ráje! Ano, Petříku - nebo do nebe - to máš skoro to samé.
Ty se tam ale nedostaneš, budeš-li mít nevhodné poznámky!
Nikdy se nezjistilo, kdo ten virus vytvořil - ale to bylo u virusů běžné: jednak díky skromnosti autorů,
jednak proto, že za to bylo vězení. Co je to vězení? To je něco jako když vás zavřou do jedné místnosti
a máte tam jenom televizi, DVD, počítač s hromadou elektronických her a video-mobil. A nemusíte
pracovat. Ne, Irenko, lidé tam přesto nechtěli. Ale abych pokračoval: zřejmě se autorovi jednalo jen o
pouhý vtip, netušil asi, že by virus mohl "nakazit" i lidi. Ale ovšem že ne, počítačový virus nemůže
normálně nakazit lidi, Janinko, není přece biologického původu! Jak to tedy dělal? Tenhle virus
promítal na obrazovku monitorů různá hesla, poselství či rozkazy, které byly takzvaně sumbliminální.
Jinými slovy, ony nebyly vidět, neboť trvaly jenom nepatrný zlomek vteřiny. Přesto je ale lidé u
obrazovek vnímali, sice jen podvědomě, ale o to lépe pak mohli být těmi povely také ovládáni.
Jak už jsem řekl, Tomášku, začalo to jako vtip. Ani autor zřejmě netušil, že tento velice agresivní a
sexuálně aktivní virus - rozmnožoval se pučením, neboť si lidé cédéčka s programem CELEST tajně
půjčovali - bude navíc podléhat také genetickým a hlavně Darwinovým zákonům evoluce. Řečeno
podle Darwina, jen ty nejodolnější mezi novými mutacemi virusů přežívají. Kde že byl ten boj o
přežití, Martinko? Já jsem vám zapomněl říci, že se tehdy na trhu také objevilo mnoho programů, které
měly ty virusy zničit. Pravda, většina z nich byla vytvořena, jen aby se z lidí tahaly peníze, ale byly i
takové, co opravdu pracovaly. Hlavní trik byl ovšem v tom, jak virus najít. Proto byly virusy
koncipovány tak, aby se při každém rozmnožení ještě navíc změnily, tedy transmutovaly.
Navíc pak existovaly virusy, které si samy dokázaly rafinovaně měnit svůj kód, a ty byly ze všech
nejinteligentnější. Virus Serpent byl jeden z nich. Dokázal nečinně vegetovat v paměti počítače a z
dialogu, který se v CELESTu odehrával, pak vytipoval slabůstky uživatele. Podle toho pak vytvářel
svoje subliminální vzkazy a rozkazy. Tím se ovšem jeho účinnost znásobovala a následky byly
katastrofální: lidé se začali chovat jako blázni anebo podléhali depresím, které nakonec také vedly jen
k pominutí smyslů.
Z historie asi děti víte, že se lidé už dávno marně snažili vytvořit tak zvanou "umělou" inteligenci. A

vidíte, zde se - vlastně jen náhodou - vytvořila inteligence přirozená, stejně jako tomu je i u některých
lidí. První hlášky na obrazovkách byly ovšem ještě víceméně nevinné, žertovné, neboť virus si nejprve
všiml, že lidé reagují pozitivně na různé vtipy a anekdoty. A tak se stalo, že se lidé smáli, aniž věděli
proč. To ovšem by nebylo vůbec divné, že ano, Milenko, zrovna jako u tebe. První problémy nastaly,
když virus začal "flašovat" na obrazovky černý humor a později i nechutné vtipy. Zde byla reakce
silnější: zatímco někteří lidé se otřásali odporem, jiným, většinou pervertům, to způsobovalo netajenou
radost.
Kritický okamžik nastal, když virus zjistil, že některé sensitivní jedince je možno tímto způsobem,
podobně jako hypnosou, dokonce i "naprogramovat". Displeje začaly zobrazovat rozkazy, které
nakonec vedly i k zločinům. Lidé zakládali různé kulty i fakulty a nebýt toho, že hromada lidí už tehdy
holdovala elektronickým náhražkám drog, bývalo by snad došlo i k válkám. A jak už jsem řekl,
blázince se přeplnily, takže je museli zrušit. To se stalo ještě předtím, než se zjistilo, že za to všecko
může jen a jen ten zlý virus Serpent, Pavlínko.
Objevili ho vlastně náhodou: jednomu studentovi ve Frankfurtu se díky vadné videokartě objevilo
jedno z těch subliminálních poselství trvale na obrazovce, takže zůstalo viditelné. Odborníci firmy
OGAR ovšem hned poznali, že to nepatří k programu CELEST, neboť message zněla: "Go to hell!",
jinak řečeno "Jdi do Prčic!". Oddělení WSP (World Software Police) se dalo do práce a brzy se
rozezvučely všechny satelity kolem zeměkoule varováním. Nebylo to ale mnoho platné - virus se nedal
dobře identifikovat, neboť na každém kompjútru, na každém bulletinovém boardu, dokonce i na
každém policejním počítači byla jiná verze. Vyšlo nařízení, že je zakázáno používat obrazovky a to
pod trestem odnětí svobody. Odnětí svobody, to je Davídku, jako když se nesmíš v televizi dívat na
pořady pro dospělé.
Začalo se používat jen akustických spíkrů, ale mnoho to nepomohlo: jednak šlo pak pátrání pomaleji,
jednak chytrý virus přešel brzo na neslyšitelná, supersonická poselství. A protože se dostal i do
televize, stáhlo ředitelství TV programů většinu nejlepších pořadů, jako třeba zprávy o počasí, sport ano, i pohádky, Kačenko. A nechali jen dechovky a heavy metal, kde už virus nemohl nadělat větší
škody. Také elektronická pošta trpěla řáděním viruse Serpenta: adresátům sprostě nadával a zprávy
všelijak překrucoval. WEB byl ovšem zcela paralyzován, zatímco Světový úřad statistický začal pro
změnu do dávat jen optimistické předpovědi o ekonomii.

Vypukl boj kdo s koho. Nejvíce postižené sítě byly dány do digitální karantény, ale to způsobilo ještě
více zmatku. Jeden poněkud senilní byrokrat dokonce poslal na Internet jednotku chemických vojsk
Sjednocených národů, aby virus vydezinfikovali. Kdekdo podezříval druhého, že je už také
naprogramován čili nakažen virusem; otec zanevřel na syna, bratr na bratra a naopak. Začaly se
objevovat zprávy, že je to snad i dědičné. Lidé se přestali rozmnožovat a homo - ano, homo sapiens,
Sášo! - byl téměř na vymření.
A pak najednou začalo to všechno bláznění mizet: lidé přestávali šílet, někteří si dokonce začali z
rozmaru zase předplácet noviny a televize znovu zavedla do programu pohádky, ano, i ty pro dospělé,
z parlamentu. Lidé pochopili, že se něco s virusem stalo. Šuškalo se, že asi zanikl sám od sebe. I
softwéroví experti přiznávali, že nic neví, což bylo neobvyklé. Ale ne, Vlastinko, neobvyklé nebylo to,
že nic nevěděli, ale to, že to přiznali.
Nakonec se lidé přece jen dozvěděli, jak to bylo. V Tanvaldě pod Špičákem tehdy byl a nebyl, žil a

nežil, v klášteře "U Pavučiny", jakýsi bratr Ambrož. Byl to kompjútrový nadšenec a diletant, který se
navíc ještě zabýval luštěním starých listin, které sice už byly jednou vyluštěny, ale to on bohužel
nevěděl. A jednou vám takhle sedí a z ničeho nic dostane nápad, že ten virus určitě musí být dílem
ďábla! Ono ho, děti, na to přivedlo to jméno Serpent, neboť ten had v ráji byl vlastně přestrojený čert,
že ano. A čirou náhodou si ještě navíc bratr Ambrož zrovna přečetl v jedné té starodávné listině návod,
jak dělat exorcizmus. Ne Františku, to si pleteš se socializmem, exorcizmus je vymýtání ďábla.
A tenhle Ambrož si vám pak zasedl ke klábosnici - já vím, Lucinko, že se říká klávesnice, ale on jí
říkal klábosnice - naloudoval si assembler a v editoru pracně vyťukal zaklínací formuli:
A-P-A-G-E

S-A-T-A-N-A-S

přidal pár zaříkacích vět a zkompajloval to. Pak ještě pokropil počítač svěcenou vodou, ale tím ovšem
udělal zkrat na transformátoru, obrazovka zhasla a bylo po legraci. Když ani po několika zdrávasech
neobživla, šel bratr Ambrož otrávený spát. A ráno, co se vám děti nestalo - tedy ne vám, myslím jemu:
počítač zřejmě přes noc oschl a když mu ještě bratr Servít, který dělal v klášteře údržbáře a felčara,
vyměnil pojistky, rozzářila se obrazovka nebeským jasem. A i ty neviditelné zprávy byly najednou
vidět, ale teď už to nebyly, děti, ta neslušná či výhružná poselství, ale místo toho jen samé modlitbičky
ke svatému Antoníčkovi Paduánskému a Wiliamovi Gateskému.
Takhle to všecko vylíčil časopis Svatá Stolice, i když mezi lidem kompjútrovým se tradovala docela
jiná verze: napíšete-li totiž "Apage Satanas" a ještě další zaklínadla v ASCII a převedete-li to pak na
hexadecimálku, dostanete tím jakýsi zárodečný kód pro nový virus, který se pak přilepí na Serpenta a
užírá jeho DNA strukturu. Při reprodukci se pak vytvoří mutanti subroutin, něco jako zhoubné nádory
a o zbytek se už postará zase pan Darwin. Přežije prostě jen varianta "hodného" virusu.

Ale prostý lid, neznalý softwérových tajů, věřil jen té první verzi a to natolik, že brzo musel bratr
Ambrož svůj exorcizmus opakovat i před kamerou. Při demonstraci pro Celosvětovou Televizi
(CLSVTV-TV) došlo ale bohužel k neštěstí: po vykropení počítače se ubohý exorcista dotkl rukou
kostry neuzemněného monitoru, zajiskřil a skonal. Dvě léta na to byl bratr Ambrož prohlášen oficiálně
za blahoslaveného. Můžete si s ním promluvit v nejnovější verzi programu CELEST -EXTRA anebo o
málo dražším CELEST-SUPER, pro obzvláště velké hříšníky . . .
Poznámka: Když tato scifi pohádka vyšla prvně v Amberzinu, namítal mi jakýsi expert, že daná
formule nemůže stačit zrušit nějaký virus. Pochopitelně měl pravdu, ale jaksi si nevšiml ve svém
mladickém zápalu, že jde o humornou nadsázku, inu matematik. Jenže subliminální sugesce opravdu
existuje - přiznal mi jednou jeden pracovník FBI, že to i oni studují. No prosím, americká policie
používá i jasnovidce, ale zde jde o víc. Přístup do podvědomí člověka pomocí meditace, mantry atd. je
opravdu reálná věc a samotná její kombinace s virtuální realitou a navíc šířená pomocí virusu mě děsí
svými následky. Proto jsem to napsal raději jako pohádku - zatím to totiž ještě pořád pohádka je . . .
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Jan B. Hurych
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, kde
také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. Velký
kus mládí procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák směrem
na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to když tam učil na
Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, směrem
na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa záhadně mizí.
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve
výškových budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak umýt
až 95 oken denně - nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi
okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa ztrácí na letišti,
tentokrát je to londýnský Heathrow.
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje v
Montrealu, kde to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná
pomalu počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit,
protože jeho stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam
měl namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to
je Canadian Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne:
odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše uvnitř, občas i v
reaktoru).
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) hledají
někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. Usadí
manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes
(psina?) Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se
tam míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a mínus padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten
zbývající půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům
v Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u vody).
Po roce se pak vrátil i on, i když dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou
alespoň o výkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do penze,
prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - tedy ta graciéznost protože na to nemá dost času: založil si totiž dva netové časopisy, jeden hlavně pro sebe (Hurontarii vedl ji 4 roky) a jeden pro čtenáře (Příložník). Také píše do Vědy i Neviditelného Psa, do ArtFora a
semtam (semotam?) mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí,
tož si ještě vytvořil vlastní edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte,
pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou. V edici pak ještě vede Klub čtenářů KČK, seriózních
přátel knih a také jeho webstránka Voynichova manuskriptu, který zatím nikdo neumí přečíst, se má
vesele k světu.

Občas také ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně
když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou, do elektrického
obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve
Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva.

