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ÚVOD.
Tak vida, tohle už je vlastně třetí kniha z Netsvěta, přinášející obsah článků z této sekce časopisu
Příložník, tak jak vycházely v roce 2002. Mnoho novinek uvedených v této knize už teď - možná - i
zestaralo a některé ty články jsou už jen "historickým snímkem dynamického vývoje Netu, vědy a
techniky v tom kterém roce", abych tu zopakoval to, co jsem už naznačil v minulých dílech Netsvěta.

Rok 2002 byl bohatý na události. Naše knihovna KNIHY OFF-LINE včetně knižnice Klubu čtenářů
KČK se bohatě rozrostla, prakticky o tituly KOL-37-37 až KOL-37-49 včetně, což je celkem 13 knih
za jeden rok. Byly tam nejen cestovní reportáže jako třeba SAYONARA (o úžasu a rozpacích poutníka
po Japonsku) nebo ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD (reportáže ze Severní Ameriky), tři
knihy série "Umíme . . .?" ( totiž o mluvení, čtení a psaní), POVÍDKY OD HURONU, ale i knihy
rozmanitých esejí jako třeba ROZHOVORKY, TRIALOGY, anglické PARALLAXES, kniha kvízů
KDO TO VÍ, TEN TO ZNÁ či dokonce kniha básní ZOUFALÁ KRAJINA. A ano, vyšla zde i
SVĚTOVÁ BARBECUE KUCHAŘKA od Michala Málka, která byla později vydána tiskem a to v
nakladatelství Dona, České Budějovice, s titulem "Grilování aneb Světová barbecue kuchařka".
Příložník totiž tehdy vstoupil do třetího ročníku a naplnil ho skoro 200 články, reportážemi a
povídkami, jejichž většina se pak objevila v právě uvedených knihách. Kromě kategorií, které se už
jaksi vžily, jsme tam postupně a později už pravidelně objevovat i rébusy, hlavolamy a hudební
hádanky (ano, náš časopis byl už tehdy ozvučený). Byl to tedy rok neobyčejně plodný a uvážíme-li že
jsme tehdy začali vydávat i měsíčník VM (o Vojničově rukopise, který napsal neznámý autor
neznámým písmem a v neznámém jazyce), můžeme říci, že to byl rok téměř gravidní :-). V Příložníku
také běžely dva seriály: INDIÁNSKÁ NOSTALGIE od Milana Jablonského a SPOMIENKY NA
NAŠE POTULKY SVETOM od Juraje Višného, jejichž archiv je dosud tady, obojí se zajímavým
vyprávěním a skvělými fotografiemi. A v neposlední řadě to byly i příspěvky našich přispěvovatelů,
kteří tehdy v Příložníku také přiložili ruce k dílu.
Těch osmnáct čísel, co za ten rok vyšlo, ovšem také obsahovalo každé i přílohu Netsvět a jejich obsahy
jsou vlastně v této knize, i když nejsou seřazeny v časovém pořadí či dokonce v pořadí důležitosti.
Rozdělil bych je na náměty s počítačovou i jinou technikou, několik lekcí o tom, jak zpracovávat
elektronickou grafiku, různé audio-technologie a diskuze o nešvarech i "švarech" komunikační
techniky. Kniha Netsvět 2002 je také, stejně jako předešlé, Netsvět 2000 a Netsvět 2001, součástí
knižnice KNIHY OFF-LINE. Jen tak mimochodem: to "off-line" neznamená znamená nejen to, že se
dají "stáhnout z Netu", ale také to, že se dají číst už "mimo Net".
Snad ještě pár poznámek k článkům, uveřejněným v této knize. Virusy se v té době už staly pro
uživatele počítačů - a hlavně elektronické pošty - nebezpečím číslo jedna a i když jsem si tehdy myslel,
že už jsem předtím o nich napsal dost a dost, zdokonalovala se i jejich technika, zatímco jejich
motivace zůstávala pořád na stejné, poněkud debilní úrovni. Zde už ale nešlo jen o ztráty na penězích,

ale například v dopravě a zdravotnictví mohly virusy napáchat škody, které by se daly charakterizovat
jako terorizmus.
Také Internet, který jsme kdysi budovali jakožto prostředek poznání a vzdělávání, tedy doménu
převážně kulturní, se nám víc a víc "zkomercializoval" a v jistém smyslu i stagnoval. Ale nešlo jen o
pitomé, i když jinak celkem neškodné reklamy, nákaza průměrnosti začala napadat i obsah těch lepších
stránek. Kvantita prostě začala vyhrávat nad kvalitou a když jste si - už tehdy - "zabrowzdali"
hledačkou po Netu, vychrlila vám na stovky adres, které obsahovaly většinou jen kompilace starých
fakt či diskuze na celkem okrajové náměty. To nové a dobré jste tam pak museli hledat jako to osiřelé
dítě, které "špendlíčkem kopalo, prstíčkem hrabalo" - myslím v té básni od Erbena (nebo že by od
Hrabala? :-).
Na svět se probojovávaly nové technologie, hlavně MP3, které svým vpravdě revolučním přístupem ke
kompresi zvukových záznamů mělo - jako ostatně každá revoluce - nejen dopad kladný (např. záznam
zvukových knih pro nevidomé), ale i záporný (např. masové pirátování hudebních CDček). Pomalu se
tehdy začaly trousit na trh krabicové DVD přehrávačky, později doplněné i o možnost přehrávání
audio-nahrávek ve formátu MP3. A ano, v tom roce se také objevilo na netu i několik pirátovaných
kopií mých článků - jeden takový socialistický znárodňovatel je dokonce vydal pod vlastním jménem a
jiný zase sliboval - pod mým jménem - že jich napíše víc :-).
Elektronické fotoaparáty - a obrázky vůbec - si už dávno vybojovaly svoje místo na slunci a i když byly
někdy poněkud "přeexponovány" ( ach bože, ty náměty! :-), jejich kopie se také začaly rozesílat poštou
podle hesla "co je tvoje, to je moje". Ovšem kdo má vlastní foťák, jistě se radši pochlubí peřím
vlastním a i když třeba nemá ještě digiťáka, může si své fotky doma oskanovat a zahlcovat jimi poštu
svých přátel (později už jen "bývalých" přátel :-). Zrodila se ovšem i touha tyto fotky zpracovávat
graficky "přímo doma" a to vedlo k tomu, že jsme neodolali a uveřejnili několik lekcí "kolora-tůry" pro
začátečníky.
V roce 2002 jsme také pokračovali i v citování různého "frývéru", tedy softvéru zdarma, který i dnes
dokazuje, že "nejlepší věci na světě jsou zadarmo". A protože pořád také ještě platí, že i "nejhorší věci
na světě jsou zadarmo", vybírali jsme opravdu jen to dobré a nebylo toho málo. Původní linky a
reference v článcích jsem tu tedy zachoval, ale neručím za to, že opravdu ještě budou existovat v době
vydání této knihy.
Váš
autor
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EXPERTI A NOVINÁŘI.

Nebudu začínat známým vtipem, tvrdícím, že vědci vědí "všecko,
ale o ničem" a novináři "nic, ale zato o všem" - i když je za tím i
jistá pointa. Ne, jde mi o něco zcela jiného.
Nejprve ale snad vysvětlení, proč říkám experti a ne vědci, jak to
bylo původě v té anekdotě. Na rozdíl od české představy vědce,
který musí být při nejmenším člen Akademie věd, je na západě titul
"scientist" docela běžný, de fakto asi tak jako třeba inženýr; je to
prostě označení kategorie, která není přímo inženýrská a myslí se
tím třeba fyzici, biologové, matematici, jazykozpytci nebo i
historici (u těch si ale nejsem jistý, jak dalece je to věda a co je jen
politika :-)). Jelikož ale nemají patent na rozum ani ti ani oni,
zamíchal jsem je spolu s inženýry a techniky do jedné krabice, t.zv.
expertů. Co se týká učitelů, ty z obou kategorií raději vyjímám, asi
proto, že jsem kdysi také učil a vím, že jejich úděl je už i tak dost
těžký, kategorie nekategorie :-).
Na druhé straně jsem místo "novináři" mohl napsat "publicisté, reportéři, komentátoři, techničtí
redaktoři" a podobně. Tím nechci říci, že nejsou odborníky ve svém oboru, ale liší se od té prvé
kategorie tím, že to jsou masové prostředky a že se obrací na širokou obec čtenářů, posluchačů či
diváků, kterou pak ovlivňují "en masse". Rovněž tak nechci podceňovat úlohu novinářů k
popularizování vědy a techniky mezi námi, "lidem" prostým, žádným věděním většinou ani
nezkaženým :-).
Problém ovšem nastává, když se střetne expert s novinářem. Hodně už se o tomto střetávání napsalo,
nebudu to tedy opakovat. Nedávno jsem ale četl starší číslo jednoho českého časopisu z počátku
minulého roku, kde jistý novinář popisuje svůj spor s lékařem, kterého požádal o interview (nebo snad
jen o informaci, nepamatuji se přesně). Pan doktor ale trval na tom, že celý článek napíše sám nebo
nic. Jistě, bylo to od pana doktora legrační, interview se totiž vede ve dvou, jak už jeho jméno
naznačuje - ale mě více zarazil komentář onoho novináře, něco ve smyslu "on mě chce učit mou
práci!" Tak jako se asi pan doktor bál, že by novinář nepochopil to, co on chce říci, novinář zase
nedovedl pochopit, že by někdo mohl napsat dobrý článek do novin.
Pravda je asi někde uprostřed: žádný expert není neomylný a pochopitelně ani novináři nejsou. Vtip je
v tom, že naše společnost potřebuje oba: experty, aby nám objevovali nové pravdy a novináře, aby se
na to dívali s nezaujatostí. Ano, aby si zachovali svůj neutrální postoj, ale přitom viděli dál, než pan
profesor za svoje brýle a nebáli se kritizovat věci, které se jim nezdají. A proto by se neměli novináři
rozčilovat, když někdo kritizuje také je (ať už má pravdu, nebo nemá :-). Podobně i experti by
nemuseli pořád tvrdě prosazovat tu svoji, často hodně "osobní" pravdu, ale přijímat kritiku druhých
tak, jak se to má: s pozorností a hlavně objektivně. Jenom diskuzí se totiž dá zjistit, kde leží ta "celá"

pravda.
Proč to všecko? Inu na světě nežijí jen vědci nebo jen novináři; my všichni máme mít zájem, aby se
vědecké i jiné poznatky využily jen pro veřejné blaho. Na druhé straně jsou ovšem také potřeba peníze
na výzkum a o tom právě rozhodujeme my - my laici, my veřejnost, my daně-platiči. Ona zdánlivě
bezedná veřejná kapsa se má otvírat jen těm, kdo si to zaslouží, jinak bude brzo prázdná. A pokud nám
to všecko dohromady neklape, nedávejme vinu těm druhým - je to jen a jen naše povinnost a těmi
"našinci" myslím opravdu nás všechny. Je potřeba si vytvořit systém, který bude demokratickou
diskuzí hledat právě ta nejlepší řešení pro všechny. Umět hájit svoje je statečnost, ale umět ustoupit je
moudrost.
Povšimněte si, že jsem řekl "demokratickou diskuzí" a ne "demokratickou většinou", protože k
optimálnímu řešení sama většina ještě nestačí, k tomu je potřeba "dobře informovaná většina".
Nedostatek správné informace sice vede k "demokratickým" rozhodnutím, ale také i ke katastrofálním
chybám. A chyba je chyba, ať ji dělá kdokoliv a hájit ji jen proto, že to odsouhlasila většina, je jako
tvrdit, že slunce obíhá zem, protože to přece tak každý denodenně vidíme. Dobrá diskuze má ovšem
také mít nějaký závěr a ten je jen tak dobrý, jak dalece obě strany (nemyslím tady ty politické) pochopí
celý problém a najdou společně jeho nejlepší řešení. Ano, diskuze je boj - ale zároveň musí vést k
nějaké dohodě, jinak je to jen obyčejná rvačka.
A tím vzniká další problém. Podezřívám, že ani lékař, ani novinář, tam otevřeně nevyjádřili to hlavní,
co jim nahánělo strach: jejich podezření, že ten druhý by to napsal z opačného hlediska, než on. Jistě, i
to je možné, pokud článek bude jen úzkoprse sledovat vlastní názory autora, jinými slovy, nebude-li
objektivní. A i ta diskuze se dá v zápise pokroutit. Co tedy v takovém případě dělat?
Něco, co se dnes nějak moc nenosí: totiž začít u sebe. Nemohu druhého kritizovat ze zaslepenosti,
když sám pořádně nevidím to "břevno v oku svém", abych citoval knihu knih. Mnoho diskuzí na tohle
už doplatilo. Lidé se prostě rádi hádají a neumí sportovně prohrát - bojí se, že když uznají druhému
část pravdy, že se sami zostudí. Zapomínají ale, že když ustoupí dobré věci, pak jejich uznání pravdy
je stejně důležité, jako je ta pravda toho, kdo tu věc prosazoval: oni vlastně pomohli řešení přes ty
porodní bolesti na svět. Nejen že se zaslouží o něco dobrého, ale svými námitkami ukázali i na možná
nebezpečí - nebezpečí, kterým se bude třeba vyhnout, aby ta věc měla úspěch. Ano, ty "potenciální"
problémy, na které optimisté často v žáru vášně zapomínají. A nakonec ovšem je ovšem třeba nejen
upozornit na určité problémy, ale navíc také uznat, že ty problémy nejsou nepřekonatelné, že se jen se
na ně musí předem pamatovat a odstranit je. Říká se tomu něco jako "konstruktivní kritika" :-).
Nemusíme ale ustupovat, když diskuze ukáže, že druhá strana to nemá dobře promyšlené, že jejich
nápad je nebezpečný či jinak nepřijatelný - hlavně když tím zabráníme jisté katastrofě. Kde je ale ale ta
"pravá" pravda? Stačí si uvědomit, že pravda existuje jaksi mimo nás, ona bude, i když ji bude říkat
jejich Franta a ne náš Tonda. A ta "celková" pravda se dá objevit právě jen diskuzí, což není nic jiného
než učební metoda - a poučit se potřebujeme všichni, jak experti, tak novináři. Když už o ničem jiném,
tak alespoň o tom, že jiní lidé mají jiný názor než my a že je možnost se dohovořit. Na západě se tomu
říká "win-win situation", kde opravdu obě strany vyhrávají.
A tady vyvstává důležitost novinářství: ono vyučuje masy - přesněji řečeno má vyučovat - a jeho
zodpovědnost tedy je, řekl bych, téměř masově děsivá. Představte si, jakou škodu může udělat článek,
který se mýlí, u statisíce jeho čtenářů! A stačilo napsat, že to fakta nejsou zaručená, ale že je potřeba
jejich platnost ještě zjistit.

Poslední dobou se také diskutuje, zda má být novinář zaujatý. Podle mého názoru opravdu musí být,
ale jeho jedinou zaujatostí má být jen a jen pravda. Ten, kdo říká něco, čím si není jistý a vydává to za
fakt - ten prostě a jednoduše lže. A lhát je nejen nemorální, ale navíc stupidní, protože se na to vždycky
přijde.
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JAK JSEM MOHL ZACHRÁNIT NAŠI PLANETU
Přiznám se, že jsem člověk, který nejde s davem. Koneckonců někdo
takový musí být; už jen proto, aby se ti ostatní měli do koho navést.
Navíc věřím, že "celkový IQ (inteligenční kvocient) davu se rovná
tomu nejmenšímu IQ v davu", jak už také kdysi kdosi objevil.
Každodenní zprávy o možných katastrofických koncích naší planety
mě vcelku zanechávají klidným: zatím se totiž ještě žádná
předpověď nesplnila, a máme jich tu od počátku věku pěkných pár
tisíc. Některé předpovědi se datují dokonce ještě z doby, než jsme
zjistili, že už nejsme centrem vesmíru, ale jen jednou z mnoha planet
a že si z těch planet nemůžeme vybrat, tak jak to dělal kdysi
flašinetářův papoušek Lora; tedy alespoň prozatím ještě ne. U těch
novějších předpovědí si dokonce můžeme vybrat: buď se uvaříme
díky skleníkovému efektu anebo zmrzneme v nové době ledové, to
podle toho, kterého vědce se zeptáte.
Bojíme se o osud naší Země, která je to hlavní, a často i jediné, co
nás všechny spojuje. Všimněte si, že ji píšu správně s velkým písmenem, jako to dělají astronomové a
ne s malým, jako politici. Protože ti zase mají plné ruce starostí o ty své malé zemičky, na které se
bohužel ta naše velká Země kdysi nějak pitomě rozdrobila.
Ne tak ekologové, aneb jak se na západě říká, environmentalisté. Přiznám se, že ten druhý název se mi
někdy plete s mentalisty, snad asi že obojí používají media, i když ti první hlavně ta masová a ti druzí
spíše ta spirituální. Ano, ekologové myslí ve velkém, ti chtějí zachránit celou naši planetu. Nu proč ne,
pokud to myslí upřímně, pokud jim nejde, jak se tady říká, jen o byznys. Ano, takto se to píše, mám to
podle spelleru, žádný biznys nebo byznis či dokonce biznis - i když, ruku na srdce, ve Pravidlech
pravopisu to po vybraných slovech po -b- ještě nemají, zatímco značně méně používanou babyku ještě
ano (mimochodem, nevíte, na co je babyka?). Ekologický byznys je totiž finančně velmi prospěšný:
nejenom, že nám zaplňuje stránky novin a regály knižních prodejen, ale i sedadla kin a přednáškové
sály. Pozoruhodné je, že s přírůstkem ekologů se devastace lesů naopak ještě zvětšuje, alespoň soudě
podle toho, kolik knih o záchraně lesů se nedávno vydalo, ano, na papíru.
Ovšem výsledky různých akcí naznačují, že vyhráváme: jedna firma, kterou dobře znám, prohlašuje, že
teď recykluje - t.j. dává do sběru a znovu použije - 30 procent všech použitých (rozuměj vytištěných a
většinou nečtených) memorand, procedur a propagačních brožur. Co se ale už tolik nezveřejňuje je to,
že toho zase vytiskne čtyřikrát víc než před deseti lety, takže přes ty všecky úspory se spotřebuje ještě
dokonce víc stromů, než dříve. Nicméně ty se také zase recyklují – moment, tady něco nehraje: jak se
vlastně recyklují stromy? Naštěstí (pro autory, ne už pro ty stromy) se tak daleko normální čtenář,
kterému presentují tuto logické salto mortale, nedostane. Přitom má ta firma k disposici elektronickou
poštu i elektronické ukládání dokumentů a vůbec by toho tolik tisknout nemuseli! Jenže za každou
rozmnožovací mašinou musíme vidět byrokrata, že ano. Zatím jsem viděl úspěšné recyklování jen u

voleb: kandidáti tam čtou stejné projevy a sliby rok co rok, pořád ze stejného papíru. Vlastně mě
napadá ještě jedno recyklování: my je také pořád volíme a pořád ty samé…
Je ovšem mnoho jiných možností, jak zabránit decimaci stromů a to opravdu :-). Koneckonců na co se
nejvíc dřevo používá? Na stavbu, nábytek, na topenía na výrobu papíru. A to zbytečného papíru. Každý
týden mi hází jisté dítko školou povinné před dům balík papírových reklam, které nejen nechci, ale
nikdy ani nečtu. Je to, jako by mi tam každý týden hodilo jednu ulomenou větev stromu - za rok je to
skoro celý strom a tak to dělá všem občanům naše města. Naše stížnosti starostovi se pak ve třech
kopiích uloží kamsi do archivu, tam, kde už leží spousta starých ulámaných větví, pardon, papírů.
Naše planeta, kosmická loď, kterou jsme si vlastně ani sami nevybrali, si zatím krouží vesmírem vesele
dál. Koneckonců brontosauři také vymřeli a Země to klidně přežila. Ti si ovšem nemohli pomoci - prý
vymřeli na meteor - v našem případě ovšem my vymřeme na blbost. A přece: to hlavní, co se dnes ve
školách učí, je o přicházející zkáze Země a o brontosaurech. Průměrný školák si pak domů odnáší dvě
hlavní vědomosti:
a) musíme proti tomu rozhodně bojovat (i když přesně neví, proti čemu a hlavně jak), a
b) za všechno může jen ta starší generace.
A tak se "bojuje", ale jen hubou a výsledky jsou pochopitelně spíše horší, než lepší. Kromě toho
byznysu, ale to už jsem tady předtím naznačil.
Před jistou dobou jsem byl konfrontován kamarádem mého syna, který mě přímo osobně napadl, že za
všecko mohu já. Já jsem prý byl ten, který mohl zachránit naši planetu. Tedy on nejmenoval přímo mě,
řekl "vaše generace". I když nevím přesně, co to je, bylo to slovo do pranice, protože mě tak násilně
zařadil do rad mých vrstevníků (další slovo, kterému asi nerozuměl). Začal jsem ovšem po dobrém, tj.
s přesvědčováním, stejně tak jako správní diplomaté nejprve vyjednávají než se začnou fackovat.
"Ale ty přece máš motocykl, ne?" zeptal jsem se záludně.
Pochopil narážku a hned mě odbyl s pocitem myši, která vyzrála na past. "Ale s tím zase tolik té
pollution nenadělám!". Zde musím vysvětlit, že termínem pollution nemínil noční poluce, ale
znečišťování ovzduší.
"Jenomže jde o víc," řekl jsem, když jsem viděl, že je čas, aby spadla klec, "pokud vás to ve škole
učili, tak se motocykl nedělá ze dřeva, ale jsou k tomu potřeba ocelárny, chemičky a gumárny, nemluvě
už o velkách rafinériích nafty…" Došlo mu to hned, asi mu zbylo kromě té školní také ještě trochu té
přirozené inteligence. Ale motocyklu by se prý stejně pro blaho lidstva nevzdal a navíc by tím jedním
motocyklem nic nezachránil. V čemž měl ovšem pravdu, i když se mýlil, protože právě z těchto
malých pravd se slepuje velká lež. Napadlo mi, že jsem se ani moc nesnažil zachránit naši planetu,
když jsem o tom ani nekecal jako ti druzí, ale že bych ji dokonce zkazil, tak to teda zase ne!
"Tím, že nás tahle všechny obviňuješ," povídám, "vlastně říkáš, že jsme to buď udělali úmyslně anebo
z blbosti. Že jsme to udělali, to je fakt. Ano, zpočátku to byla nevědomost, pak už jen ignorování faktu.
Ale úmysl v tom nebyl, to by byla bývala opravdová blbost. Co asi nevíš je, že už se s těmito problémy
naši vědci, inženýři a výrobci trápí hezkou řádku let, a že jsme u mnoha věcí dosud nenašli
ekonomicky přijatelná řešení. A jsou tady ještě i jiné, technické důvody."
"Jakto 'ekonomicky přijatelné řešení' ?" zeptal se mě nechápavě.
Udivila mě jeho naivita: "Tak například ten tvůj motocykl by pak stál víc než dvakrát tolik - a vy
uživatelé si umíte vynutit nízké ceny. Nebo co dělat se všemi těmi plastickými obaly, které se vyhazují

a v přírodě se pak samy nerozloží? Kolik by tohle asi stálo? Vlastně ne, tohle je špatný příklad," zarazil
jsem se, na to přece už řešení máme, jsou to tak zvané "biodegradable" materiály a není to drahé.
"Radši si vezmi saponáty," začal jsem znovu," ty znečišťují naše řeky a kdybychom se snažili je tam
rozkládat, znečistili bychom si řeky zase jiným prevítem."
"A co takhle ty saponáty nepoužívat?" začalo mu to pojednou myslet.
"To se ptáš špatné osoby; na to se zeptej pradlenek," snažil jsem se z toho vykroutit.
"Tak jak je to teda," pokračoval ten chytrák, "tak nemůžete je přestat používat nebo jenom nechcete?"
"No tam kde chceme, tam nemůžeme a tam kde můžeme, tak zase nechceme," musel jsem přiznat.

Dohodli jsme se spolu tenkrát jen na tom, že my starší tady té mladé generaci nezanecháváme jen ten
problém znečišťování, ale i problém, jak to vyřešit. Ovšem to je asi to, čeho se nejvíc bojí: že to totiž
také nevyřeší! Ale uvažte, jaké ohromné možnosti před nimi stojí: nejen zachránit naši planetu, ještě i
dokázat něco, co ta naše, stará generace nedovedla! A navíc jim pak jejich děti nebudou moci vyčítat,
že jim tu budoucnost tady pěkně pos - pardon - postupně znemožnili . . .
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VIRUSY? NE, PŘÍMO MOROVÁ NÁKAZA!!!
Opravdu, skoro mám dojem, že mezi MS programátory firmy MS
sedí zakuklení hakeři: jak jinak by bylo možné překonat dosavadní
bariéru, které jsme pořád ještě věřili - že totiž když v poště
neotevřete přílohu, že se k vám virus nemůže dostat? Nuže to už
neplatí. Už jen stažení pošty ze serveru k vám stačí nasadit virus,
díky MS díře v MIME-headeru (to jest hlavičky zprávy). Takže
některý antivirus-program ani tomu nezabrání, jen vám pak stydlivě
řekne, že už máte v systému uhnízděného "virusáka". Posuďte sami
(info je z Mac Afee dokumentace - viz též linky níže):
Především virus EXPLOIT-MIME:
Ten zneužívá hlavičky k tomu, že se rozběhne už jen když dopsi
čtete- aniž byste rozebřeli přílohy!!! Podobné virusy jsou
W32/Badtrans@MM, W32/Nimda.gen@MM, a
W32/Klez.gen@MM. Chcete-li vědět víc, včetně opravy, ťukněte si
na
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/MS01-020.asp A
je tam i poznámka, že "další problémy spojené s virusem nelze popsat, protože jsou různé" - ti
"antivirusáci" jsou ale šprýmaři, co?
Ale něco opravdu důležitého: Všichni uživatelé Windows , kteří mají Internet Explorer 5.01 nebo
5.5, ať si přečtou Microsoft Security Bulletin (MS01-020) a stáhnou si MS patch (česky "záplatu" Microsoft musí už musí mít celé oddělení expertů ve štrykování - já ty jejich babičky lituju :-)). To vše
najdete na http://vil.nai.com/vil/content/v_99273.htm, kde je také adresa na ten patch.
A jako by nebylo dost špatných zpráv: další virus KLEZ.GEN:
Ten posílá z infikovaného počítače dopisy adresátům, které našel v adresáři téhož PC a jako odesilatele
jmenuje opět někoho z onoho adresáře. Jakmile se u vás usadí, udělá si svou kopii i do Restore. Pak si
sice můžete virus "vymazat", ale když se vám pak někdy počítač pochroumá, je tam zas. Nechcete-li
totiž znovu instalovat celá Windows, MS vám nabízí Restore, kde jsou všechna data ze staré instalace.
Ano, včetně virusů, do paroma! Protože hakeři to ví a už to tak zařídili, že se virus hned okopíruje i
tam!!! Při použití Restore se vám pak prostě vaše PC nainfikujete znova, s komplimenty formy MS!
Co je horší, normálně se tam navíc ani nedostanete, abyste to mohli vymazat!
Také přílohy do dopisů, co sám posílá, tento virus pojmenuje víceméně náhodně, rozuměj nenápadně a
někdy se dokonce tváří, že je vlastně antivirus nebo "nedoručená pošta", pozor na to. Také tento virus
se usadí i bez otevření přílohy. Nasazuje se i do tak dosud nevinných příloh jako *.jpg, *.htm, *scr
(vedle už známých bacilonosičů *.exe, *.com, případně i jako *.rar - od Real audio přehrávače, *.pif,
(a *.paf - ne, to jen žertuji :-) nebo *.bat.

Opět, i tady už samotné čtení pošty - míněno stažení ze serveru, když vaše pošta sama otevře přílohy,
bez vás!!! jak to kdysi dělal i Outlook - vám stačí nainfikovat váš PC. A aby vás ještě víc popletl, pošle
virus do přílohy něco nevinného - a virus se totiž nalepí přímo do zprávy. Také zasílá vaše staré
dopisy, které si neprozřetelně v poště schováváte a do kterých se schová, někomu jinému z vašich
známých - takže pozor, nepomlouvejte je - jistě by se to neradi dozvěděli odjinud! Opět, více info je
na: http://vil.nai.com/vil/content/v_99455.htm
A OBRANA?
Nejprve si hned naládovat tu MS "záplatu" nahoře, je zdarma (pokud vám nevadí, že váš systém má už
pomalu víc záplat než toho ostatního) , dále si zjistit, zda váš antivirus-program má co nejnovější
databázi (má se ládovat minimálně každých 14 dnů, odkud, to už vám musí říci ti, od kterých jste
antivirus-program koupili). Pak si nejprve projet celý systém tím antivirusovým programem, zda už
dokonce snad nějaký ten virus nemáte. Hned můžete pro jistotu vymazat všechny staré dopisy, co si
schováváte - nechcete je přece nechat kolovat po světě! Já si pravidelně kopíruji (cut/paste) dopisy do
obyčejných textových souborů, které pak ukládám jinde, ne už v poště či její složce. Nejlepší je si je
prostě jen vypálit na CDčko, z toho ještě neumí virus číst (zvláště, když to CD nenechám v mašině :-).
Podobně nedržím ani v adresáři žádné adresy - ty si buď pamatuji, nebo je opět mám v nějakém jiném
textfajlu, který si dám do jiné, nevinné složky.
Nu a pak hlavně používám tzv. "předčítačku" pošty. Jedna taková, zcela zadarmo, je EREMOVE
http://www.eremover.bizhosting.com/ Pro její instalaci musíte ovšem znát vaše data - od vašeho
provideru (dodavače? - abych se držel filozofie dnešních "počešťovačů" počítačové technologie :-) .
To ale seženete lehce dotazem a na zde uvedené stránce najdete i návod, jak na to. Poznámka: poslední
době jsem objevil i jiný program, MAILWASHER na http://www.mailwasher.net/, též zdarma, který
navíc i označí vámi určené "spamáky" (ty, co vám posílají odpadkovou poštu), takže je předem už
poznáte a program dokonce umí poslat zpět i oznámení, že "tato adresa je neplatná", míněna jako ta
vaše. Že ta vaše ale platí? Nu v tom je právě ten vtip, takhle ty spamáky hrozně popletete :-).
Tento program vám pomůže otevřít poštu ještě než ji stáhnete k sobě , ať už si chcete prohlédnout jen
hlavičku, prvních 100 řádek nebo i celý dopis - a co se vám nelíbí, vymažete přímo tam, bez stahování.
Už podle autora, titulu, textu a délky dopisu poznáte leccos. Pokud si nejste jisti, nejlépe mazat a
mazat, protože kdo maže, ten jede :-) a hlavně bez virusu. Nejhorší jsou dopisy z Outlooku, který
spojuje obrázky s textem - to samo si říká o ústa. Také dlouhé přílohy či texty jsou podezřelé.
Chcete-li opravdu text dopisu utajit, aby ho ani po škodlivém rozeslání virusem nikdo nemohl přečíst
(virus nemusí být u vás, může být u adresáta!), používejte enkrypci, tj. kódování. Druhá strana ovšem
musí mít ten samý program na odkódování.
A hlavně neriskujte katastrofu přijímáním podezřelého dopisu od někoho, koho neznáte - dopis
smažte, ale předem si z něho okopírujte adresu odesilatele. Pak mu, pokud o to stojíte, napište, aby
potvrdil, že dopis psal on a že tam není virus (už jsme si tu řekli, že virusy jmenovaní zde nahoře
kradou cizí dopisy a lepí se na ně!) . Já to dělám tak, že když něco důležitého či delšího posílám,
napíšu raději adresátovi upozorňovací dopis předem a pak teprve dopis s přílohou. Také vám pomůže
když přílohu zazipujte, je to tak jistější. Odzipováním se totiž přilepený virus asi zkripluje a dobře mu
tak. A nemylme se, nejhorší počítačový virus můžete dostat od svého nejlepšího přítele či
přítelkyně - stejně jako i virus chřipkový :-).
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KOMPAKTNÍ DISKY
Duhovými talířky je nazývá celkem poeticky - i když naprosto
neprávně - jedna naše známá :-), zatímco ti, co vědí o co jde, jim
říkají CDčka nebo též kompaktní disky (přesnější název by ovšem
byl asi optické disky, hard-disk je nakonec také kompaktní :-). Ale
ruku na srdce, kolik z nás je pořád ještě používá jen na přehrávání
hudby? A přitom se naskýtá tolik nových možností . . .
Ano, dnes už běžně seženete počítače (dále jen PCčka), které mají
tzv. CD - R/RW drive, (read-write), který nejen umí CDčka číst, ale i
nahrávat (neboli vypalovat laserem), většinou pro obojí, audio i
digitální záznam, např. s vypalovacím programem Easy CD Creator
od Adapteku ( - ten dodávají zdarma přímo s vypalovačkou) nebo
novější Nero. Pokud ten drajv nemáte, dá se koupit a snadno
nainstalovat (normální PC má soket pro dva CD drajvy a také jedno
prázdné okénko vpředu navíc ). A víc a víc lidí si CDčka dokonce i
nahrává, ať už pro své PC nebo audio-přehrávačku (CD player).
Našel jsem na mém PC opravdu výborné použití pro CD disky - nejen, že si na ně píšu zálohovací
programy, o které bych mohl někdy nedopatřením přijít, ale dokonce si každý večer udělám kopii toho,
co jsem ten den vytvořil (tzv. backup) - co kdyby mi virus smazal celý hard-disk? Nejsou to ovšem jen
texty a dopisy, ale i různé spreadsheety nebo simulační modely, grafy, kopie fotografií, oskanované
dokumenty atd. Proč ne? Jedno CDčko stojí dolar a vejde se tam 650 megadat, takže si mohu každý
den vesele kopírovat a vystačí mi to stejně na pár týdnů. A to ještě nemám na svém PC ani DVD drajv
(který se už dá také běžně sehnat), to bych si teprve užil . . .

Jenže ani to není všecko - ale začnu raději od začátku. DVD (Digital Video Disc) jsem tu už popsal
před rokem (tj. 2001) , cituji:
" Technické parametry vypadají lákavě:
- na jeden disk (12cm průměr, jako normální CD) se vejde 17 gigabajtů dat - pokud vám to nic neříká,
je to 9 hodin kvalitního filmu (studiová kvalita) se zvukem. 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 spíše - to bude asi levnější a praktičtější - jen v jedné vrstvě a na jedné straně což bohatě
pokryje jeden dvouhodinový film (až 135 minut)
- digitální záznam dovoluje zlepšený přenos, kvalitu, fyzicky menší disk (než bývaly ty původní) a
spolupráci s jinými digitálními systémy a počítači. Jistě znáte problémy dnešních videomašin: šum,
čáry, potřeba dolaďování, míněno: rychlostní synchronizace (tracking) a i jinak nekvalitní obraz.
- ač je disk stejně veliký jako ten pro normální CDčko, nahraje se na něj až 26 krát více dat.
- bude možno nahrávat i širokoúhlé filmy - normální filmy (které mají poměr stran 20 ku 9) se dobře

nevejdou na dnešní televizor, který má nesmyslné rozměry (poměr 4 ku 3). Pochopitelně to bude
vyžadovat i DVD obrazovku v tomto poměru, ale zato nebude obraz ořezaný.
DVD drajvů už tu je dost hojně - ale na PCčku ho ještě nemám (stejně bych nemohl nahrávat v DVD,
díky tajnému zakódování, které je chráněno zákonem).
Ale to ještě není vše.Na ty disky si dokonce můžete nahrát zvukovéí záznamy ve formátu MP3. To je
kompresovaný formát zvuku, tak zkompresovaný, že zatímco normální audio CD potřebuje 10 mega na
minutu hudebního záznamu, MP3 potřebuje desetkrát méně, ano, jen 1 meg. Vzniklo to někde v
Německu, mají na to i copyright, ovšem asi jen na ten jejich program - dnes se už totiž tento formát
rozšířil natolik, že hudbu a zvuk v " MP3" formátu najdete na netu všude, nejen na Napsteru,
nechvalně proslaveném svým komunistickým postojem k autorským právům - teda těch jiných, že ano
:-). Ale vážně: nikdo dnes nemusí hudbu pirátovat: na netu jsou ukázky celých skladeb, které jsou
zdarma, případně hudba uvolněná pro běžnou reprodukci, amatérské přehrávky a dokonce i slovo
mluvené, např. interview BBC s českými politiky na "českém" BBC - půlhodinka řeči tam zabere jen
asi 7 meg (ano, mluvené slovo se dá zkompresovat daleko víc než hudba!) a ještě se s chutí zasmějete,
když pochopíte, že ti čeští politici myslí to, co říkají, zcela vážně :-). To vše v MP3, které
zrevolucionizovalo záznamy zvuku a navíc i bez DVD formátu.
Jenže abyste ta slova či hudbu, která je na disku zpresovaná (zkomprimovaná, zkompresovaná nebo
slangově řečeno zazipovaná) do MP3 mohli slyšet, musíte si to odzipnout. Na to mají počítače
specielní softvérové drajvery (ne nechanické drajvy, ale softvérové moduly) a jim odpovídající
programy. Dáte tam prostě disk, kde máte nahranou hudbu v MP3 a on už si s tím poradí během
přehrávání a z reproduktoru se vám line normální, nezkompresovaná hudba. A pochopitelně si to
můžete předtím na svém PCčku nahrát na to CDčko (ještě jsem vás těmi zkratkami nepopletl?) sami,
na panensky čistý optický disk - pokud tím ovšem nenarušíte něčí práva, což bych vám pochopitelně
neradil.
Teď totiž už jsou přehrávačky, které umí všechny tři zde zm íněné formáty. Zkusil jsem si takovou
přehrávačku: audio CD hrálo, no prosím, to jsem čekal, i DVD šlapalo - vypůjčil jsem si na to jeden
DVD film v půjčovně, jen jsem vybral špatný film (dělají totiž dva druhy DVD - na normální TGV
monitor a pak na ten širokoúhlý - a tak se mi kázaly nahoře a dole černé pásy, ale to už příště budu
vědět. Umí to dokonce i zoom (měnění zvětšení nebo úhlu záběru, dokonce prý to hraje DVD různých
systémů, např. PAL i americký NTSC.
Nakonec jsem už jen s napětím čekal na těch pár (legálních!) MP3 skladeb, co jsem si z počítače
nahrál na jeden takový panenský "duhový talířek". Pracuje to totiž tak, že si musíte zapojit výstup z té
krabicové přehrávačky (zde tedy nemyslím přehrávání v počítači!) na svůj TV přístroj, tedy ten, co
může pracovat jako monitor a má tři vstupy - dva na audio a jeden video. Video mi dalo na obrazovce
celkové menu, tj. direktory, po které jsem dálkovým ovládáním skákal a volil skladby. Audio mi hrálo
z reproduktorů mého stereofonního TV. Nu a i to MP3 chodilo, tak jsem pak ještě nahrál na to samé
CD pár dalších MP3 skladeb a přestalo to chodit. Aha, řekl jsem si, konečně jsem je chytil!
Ale i to se vysvětlilo: přihrajete-li totiž něco později na CD, smaže se původní directory a napíše se
nejen jiná, ale také jinam. PC vám to najde OK, ale moje přehrávačka na tenhle zmatek není stavěná.
Nu co, musím tedy příště nahrát MP3 na celé CD najednou, pak je to OK (Poznámka: nynější přístroje
už tu nepříjemnost nemají). A má to i svoje výhody: celé si to pěkně nahrajete "na nečisto", pak to
přehrajete na PCčku, něco vymažete, něco necháte, přešoupnete do různých složek (directory) a když
jste spokojeni, nahrajete si nové CD jen to, co se vám líbi a seřadíte to podle gusta. No a to "pomocné"
CD vám pořád ještě může posloužit jako rezerva, když se to nové poškrábe nebo se vám ohne na

sluníčku :-).
Jenže já jsem člověk nespokojený a tak mi napadlo, kolik by se mi asi vešlo normálních audio CDček
na tohle jedno jediné, kompresované ve formátu MP3. Ano, spočítal jsem to a uhodli jste, vejde se
jich tam asi 10. "No nekup to!" jak říká můj přítel Michal. Jenže ony musí být nahrány - ano, ve
formátu MP3! To už je horší: kde sehnat nějaký kompresující program a hlavně zadarmo?
Žádný problém, máme přece Internet! A hned poprvé jsme narazil na poklad: je to program CDEX,
najdete ho na http://www.cdex.n3.net/ Pracuje výborně - je to tzv. ripping přímo z audio CD na MP3,
pochopitelně zvýšenou rychlostí. Jako řada jiných ripperů je zadarmo a nastavovat nemusíte nic.
Nuže to vše bylo výborné, měl bych býval být spokojen (vidíte, dobrá staročeština!). Ale nebyl jsem máme totiž doma jednu audiopásku, kde jsme před lety nazpívali jakési trampské písně za doprovodu
švagra (teda doprovodu kytarou, dokonce na ni tuším i hrál :-) a ta páska už jaksi dodělává. Co teď?
Potřeboval jsem nahrát zvuk přímo do fajlu, zdigitalizovaný - ale to už bylo horší: ty různé programy,
zvané recorders, vám zvuk přehrají na formát "WAV" - ano, to je ten, co je na normálních CD (říkají
mu pro změnu CDA) - který navíc spotřebuje 10 meg na minutu! Hodinová magnetofonová páska tedy
zabere 600meg! Navíc chceme ještě oddělit skladby od sebe, abychom to někde mohli zastavit a pak
zase jet dál, ne už od začátku; audio CD to umí a říkají tomu stopy (tracks). Zde to ovšem nejdříve
musíme nahrát do počítače a při omezené paměti počítače máme tedy volbu: buď nahrávat jen
jednotlivé tracks a pak je spojit anebo to dělat "on-the-fly", tedy přímo na harddisk, bez zastavení. Tak
či tak na to zase potřebujeme zvláštní editor, to abychom to slepili či rozsekali. A teprve pak bychom
to měli nahrát jako audio CD tracks, pořád ještě bez komprese, tedy 1 hodina na jedno CD (a
nezapomeňte si dát vypalovačku na modus "audio"!) Já to vyřešil tak, že jsem prostě to nahrávání v
pauzách mezi skladbami zastavil a každou sekci nahrál jako zvláštní fajl (soubor) - je to sice pracné,
ale hudební editory jsou dnes drahé anebo ty sharewarové vám buď dovolí nahrát jen několik minut
anebo se za tři týdny použití úmyslně zablokují, když si je nezaregistrujete ( rozuměj nezaplatíte :-).
První problém byl ovšem program-recorder, i ty jsou většinou za peníze. Našel jsem ale jeden, co je
zdarma: jmenuje se Silent Bob, najdete ho na : http://www.silent-bob.de/en/ a pracuje dobře. Já mám
audio-kazeťák zabudovaný přímo v audio-zesilovači (ale jde to i přímo, jen z kazeťáku a bez
zesilovače, jeden zesilovač je totiž i ve zvukové kartě PC), z jeho výstupu to pak šlo na in-line vstup
(někde psáno "line-in") - to je soket zvukové karty ve vašem PC - a spustil jsem "Boba". Musíte si
ovšem otevřít na svém PC menu pro VOLUME CONTROL (to je ta malá ikona vpravo dole na
obrazovce, co vypadá jako reproduktor, pak ťuknout na OPTIONS, PROPERTIES, RECORDER a
tam si nastavit správně hlasitost (tedy zesílení na zesilovači, na Line-In, aby to nezkreslovalo - to když
to moc skáče do červené oblasti - nebo zase jen nešeptalo :-). To už ale znám a tak to pracovalo - po
nějakém vylepšení - také fajn. A tak už mám doma audio CD rodinných trampských písní, "made in
doma", a nazpívané "autorem a spol.".
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MP3 (Díl 1.)

Když jsem tu minule napsal článek o DVD a MP3, ještě jsem ještě
netušil, že mi o vánocích přinese Klaus (Santa, ne Václav!) právě tu
přehrávačku DVD (značka AMEX). A ta nejen že mi hraje DVD
filmy, ona umí přehrávat i normální hudební CDčka, také video
CDčka jiného typu (třeba VCD, formát užívaný většinou s evropským
systémem PAL) a ještě to hlavní: umí přehrávat i audio, MP3
formát!

Jenže dobrého počítače je na samotné přehrávání škoda - ten můj mi
totiž ještě pořád, jako už dnes asi málokomu, slouží hlavně na
technické práce a výpočty (proto mu přece říkáme počítač!), nanejvýš
také na psaní a sestavování článků, jako je tento. A tak jsem se více
méně nápadně zmínil Santa Klausovi, že by se mi hodila takové
samostatná přehrávačka, ale aby uměla nejen DVD, ale hlavně také
přehrávat MP3 formát (uviděl jsem ji totiž už na trhu). Jak se stalo, že to Santa vybral správně, o tom
se zde šířit nebudu, to je jeho tajemství - jen řeknu, že jsem dárek rozbalil a s napětím očekával, co
nepůjde. Znáte ten pocit, kdy máte vše připraveno, jen to spustit a něco prostě někde křachne a je po
představení? Nuže, zklamal jsem se: všechno chodilo :-).

A teď ještě něco, co jsem také objevil. Našel jsem program, který přehrává WAV na MP3. Jmenuje se
dBpowerAMP Music Converter . Najdete ho na http://www.dbpoweramp.com/ a je také zdarma. Zda
existují také programy, které to umí přímo z magnetofonové pásky na MP3, bez toho mezistupně na
WAV - ty jsem ještě teď neobjevil, ale dám vám vědět, až nějaký dobrý - a zdarma - najdu.
(O dvě čísla dál:) Pro ty, co si přečetli v předminulém NetSvětu moji chválu formátu MP3, mám
dobrou zprávu: opravdu existuje program (zadarmo), kterým můžete nahrávat hudbu či jakýkoliv zvuk
:-) , ať už z magnetofonu, gramodesky, netového rádia či z mikrofonu a to přímo do formátu MP3,
čímž si odlehčíte paměť počítače a ušetříte čas, který byste vyplácali na konverzi z formátu WAV do
MP3 - a ještě stačíte nahrát na vaše CDčko desetkrát víc, než na to staré, "CD audio". Teda to záleží na
kvalitě konverze, při dobré kvalitě, tzv. "audio CD" (128 kbps), je to asi tak osm hodin, dobrá hudba je
ještě při 64 kbps a řeč je velmi dobré kvality i při 32kbps ( tedy až 40 hodin na jedno CD!). A to vše
prosím při normálním CD drajvu, takový, co má dnes každý na svém PC, žádný drahý DVD drajv!
Musíte si ovšem správně nastavit vstup do zvukové karty.
K čemu se to hodí? Můžeme si tak "občerstvit" některé staré magnetofonové záznamy či gramodesky,

které jak známo časem "vyprchají" nebo jinak degradují. Nahrávání z radia přímo na MP3 má také
jednu výhodu: magnetofonová kaseta vám dá maximálně 1 hodinu, pak se musí obrátit. Při nahrávání
"on the fly", tedy bez přerušení průběhu, jedete vesele dál a teoreticky jste omezeni jen velikostí
harddisku. Ano, řeknete mi, ale to mohu dělat při formátu WAV také. Ano, až na to omezení: zkuste
nahrát v jednom kuse deset hodin! Potřebujete na to 6 giga , zatímco pro MP3 jen asi desetkrát míň,
teda jen 600 mega. Můžete nahrávat celou noc a u drajvu 20 giga vám to v MP3 zabere pořád jen něco
málo přes pět procent drajvu!
Podobně lze "zachovat" i jiné sentimentální památky na doby, kdy my i ony jsme byli ještě mladí
(Vlastně mládi, ne? Zrovna jsem a podkroví padl na gramodesku, dechovku, kde se zpívá "Nejsem sic
už mláda, ale půjdu ráda . . ." a hned vedle je ta "Jak vůbec můžeš si mě braáát, když už dávno nejsem
vůbec mlaáád").
Jo vy byste chtěli ten program, že? Ale vy už ho vlastně skoro máte! Vzpomínáte na ten
dBpowerAMp Music Converter (dMC), co je na http://www.dbpoweramp.com/download.htm? Nuže
na stránce http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm - až skoro poslední, nenápadný řádek - je program
Auxiliary output, který lze zadarmo stáhnout (ale potřebujete k tomu ještě, pokud to nemáte, i ten
jejich "dBpowerAMP Music Converter (dMC)", který je - pokud jste ho ještě nestáhli - naštěstí na té
samé stránce a též zdarma.
Pak si připojíte do IN-LINE vstupu zvukové karty svého PC výstup z gramofonu či magneťáku (autor
tvrdí, že stačí jen sluchátkový výstup), případně přes zesilovače i mikrofon a to je vše. Musíte si ovšem
otevřít na svém PC menu pro Volume Control (to je ta malá ikona vpravo dole na obrazovce, co
vypadá jako reproduktor (ťukněte na ni pravým tlačítkem myši). Objeví se text "OPEN VOLUME
CONTROLS", ťuknete na to a už tu máte menu se šoupátky. Tam ťukněte na OPTIONS,
PROPERTIES, RECORDER a tam si zaškrtnete vstup LINE-IN a nastavíte na šoupátku správně
hlasitost (tedy zesílení na zesilovači, aby to nezkreslovalo - to když to moc skáče do červené oblasti ale zase ne aby vám to jen šeptalo! Pro nahrávání z internetového radia nejlépe pracuje vstup
STEREO MIXER, ale pozor, můžete mít jeden ze vstupů v dané době!
Já tam nechal šoupátko asi na polovici stupnice hlasitosti. Když pak spustíte program "Auxiliary
Input", máte další možnost řízení hlasitosti ještě na jeho menu, ťukáním na trojúhelník hlasitosti (lze si
to otestovat předem, zase aby zvuk moc nezabíhal do červené oblasti škály programu Aux Input). Já to
nechal také asi tak uprostřed hlasitosti a používám třetí způsob, totiž přímo knoflík u magneťáku (či v
mém případě ještě u přídavného zesilovače) - tím to už stačí jen dolaďovat jemně pro ten či onen
záznam. Tak hezký poslech a nahrávání!
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MP3 (Díl 2.)
Ano, stále se ještě bavíme o MP3: normálně u audio CD jsou dlouhé
pauzy mezi skladbami (tracky) ale u hudba z radia nemá dost dlouhé
pauzy mezi skladbami nebo jsou vyplněny potleskem. takže náš
program, o kterém jsem mluvil, který to jinak umí rozsekat
automaticky na tracky ( díky těm akustickým pauzám) najednou
neví, kdy by měl přepnut a nahrávat to jako další track (pravda, dá se
to nastavit, ale hrajte si s tím, když pauza na pásce je jen 300
milisec!)
Máte tedy volbu: buď si to hlídat a dělat to ručně, anebo nahrát třeba
celou hodinu a pak to rychle přehrát a rozsekat. jenže kde na to vzít
program? Brzo se i na to přišlo a existuje takový program a dokonce
při tom přehrává zvuk, takže víte, kde to přesně rozseknout. Jmenuje
se mp3DirectCut a najdete ho na: www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch.
Je krátký a je zadarmo - dvě charakteristiky, které mě vždy nejvíc
nadchnou :-).
Jindy se zase stane, že ve skladbě - nebo v řeči - jsou delší pauzy a počítač vám to rozseká na několik
kratších, často i jen "pár vteřinových". Nevadí, existuje program, který to slepí. Jmenuje se mp3merge
a najdete ho na: http://www.hitsquad.com/smm/programs/MP3Merger/ Je také hrozně krátký a je
zadarmo. A ještě něco: stačí do jeho okna jen stáhnout jednotlivé fajly (většinou jsou to ty sousední,
takže je stáhnete všechny najednou) a on je slepí do jednoho, na jedno jediné ťuknutí! No prostě
"něbesá, čuděsá!", jak říkal jeden sovětský inženýr.
Ještě jedna zajímavost: při přehrávání starých, obehraných desek je slyšet nepříjemný šum, který už ale
po přehrání na MP3 často není slyšet. Zní to jako pohádka, ale je to pravda - tyto programy vám tu
hudbu nejen digitují, tj. převádějí na čísla, ale mají zřejmě zabudovaný i nějaký filtr ( možná, že je to
přímo ten algoritmus (ne, to ej něco jiného než logaritmus :-) , který prostě ten šum odstraní, takže
nahrávka zní často lépe než originál!
A ještě pořád k MP3: Tak především jsem zaznamenal jistý úspěch - už jsem přišel na to, jak nahrát
MP3 pro řeč, tedy asi na 4 krát kratší fajl než kdybych použil kvalitu nahrávání jako pro hudbu. Jak?
Pořád ten samý Auxiliary Input program: na vyskakovacím Menu (zeleném) se vám totiž v
prostředku objeví takové šoupátko (bar), kde si můžete nastavit "hustotu vzorkování". Jde od 32 kbps
(úplně vlevo) až na 320 kbps (úplně vpravo). Default je 128 kbps (neboli kb za sec), což je standart
pro CD hudbu. Pořady, co inzeruje např. na svém webu BBC (CZ) , teda pro řeč, mají 32 kbps. Hned
jsem to také vyzkoušel a pracuje to "jako charm", můžete nahrávat hodinu a záznam nebude delší než
14 Mb (jaký to rozdíl proti audio CD, kde zabere 630 MB, teda 45 krát víc!) Ano, schválně jsem si

převedl ten MP3 s řečí na audio (WAV) a souhlasí to. Udělal jsem si ještě několik měření a mohu
posloužit srovnáním:
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V tabulce vhybí vzorkování 64kbps, ale to už si lehc e spočítáte, Výpočtu jsou pro běžné CD, o
diametru 12 cm (téměř 5 palců, tj. 650 mega), novější mají stejnou velikost, ale až 700 mega, což je o
7,7 % více, takže si čísla můžete lehce opravit. Překvapilo mě, že fajl pro audio CD (WAV) je
vzorkován dokonce ještě hůř než MP3 řeč, ale počítám, že jinak by se vešlo na CDčko ještě méně.
MP3 teda tím, že kompresuje fajl (něco jako zip) dosahuje přímo fantastické úspory místa na CD. A
teď přijde ta bomba: je na čase, aby se začaly dělat optorekordéry místo magneťáků . . . Dovedete si
představit 45 hodin řeči na jednom CD, které stojí dolar, takže po použití může klidně vyhodit? Nebo
jak malé by bylo CDčko pro 1 hodinový záznam řeči (normální má průměr 12 cm)? Asi bys e vešlo do
hodinek! Myslím, že už na to přemýšleli, ale je-li MP3 technologie patentovaná, asi by magneťáky
nemohli jen tak prodávat :-).
A ještě jedna věc: už prodávají i malé přehrávačky MP3 do kapsy: jedny jsou takové čtverhrané
krabičky s paměťovými čipy, ale jsou jen na "hodinu jízdy" a hudbu si musíte nejprve do té malinké
krabičky naládovat - no a jsou hrozně předražené. Daleko praktičtější jsou ty druhé, které čtou MP3
disk (hrají deset hodin a výměna disku je rychlá). Dělají je stejně veliké (chci říci malé) jako už známé
osobní přehrávačky audio CD a jsou jen nepatrně dražší. Navíc hrají obojí formát (MP3 i audio CD),
takže ta svoje stará CDčka nemusíte vůbec zahazovat :-). Ovšem má to i jinou výhodu: jeden MP3 disk
dá - při stejných rozměrech - deset hodin hudby ( při 64 kbps až 20 hodin) a tak si na delší cestu autem
můžete vzít jen jedno CD a to může navíc klidně zůstat uvnitř přístroje a nemusíte ještě další CDčka
tahat po kapsách :-).
(O pár měsíců později) Neodolal jsem a koupil jsem si ještě jeden MP3 přehrávač, takový ten malý, na
CDčka, ne tu hranatou krabičku. Tenhle, to je pane jiný KOSS, ano, se dvěma "s", jistě tu značku
znáte. Je na baterky, ale má také ten malý transformátorek a sluchátka nového typu (i ze zvětšováním
basů). Už jen na tom jsem se přesvědčil, jak technologie pokročila - žádné špunty do uší, ani ta velká
sluchátka, jako měli piloti za druhé světové války. Ne, tyhle vypadají jen jako eliptické placičky, co
sedí lehce na uších, jen je tak akorát překrývají. Přitom jsou ta sluchátka tak lehká, že je ani necítíte. A
navíc je tam i druhý soket, ze kterého to můžete zavést do zesilovače a vyhrávat pak na celý pokoj.

Přehrávač má 120 sec antishock a 45 sec antiskip, tedy při otřesu se hraní nepřeruší, což je důležité
hlavně u MP3 formátu - i když přehrávač hraje i "stará" CDčka. Jak to dělají? Lehce: nahrávají to
předem do paměti a pak srovnávají - pokud se něco ztratilo, najedou na to znova - a to ještě než přijde
ta poškozená pasáž, takže ji ani neuslyšíte! Baterie vydrží na 4-10 hodin hraní (pro MP3, o něco méně
pro obyčejná CD) - čili až na jeden celý MP3 disk! Mluvená řeč ovšem nepotřebuje tak velký rozsah
frekvence a dá se nahrávat v poměru 6 mega na 30 minut, tedy 650 mega je - 50 hodin na jedno CD - je
to vůbec možné? Nu je, ale musíte si jinak nastavit frekvenci snímání (o tom zase jindy). Jen mě
překvapuje, že se ještě neprodávají opto-magnetofony - při "read/write" CD disku (tj. ten, co se dá
smazat a znovu nahrát) by mu nic nemohlo konkurovat. Kdepak ty dnešní z kazetou max na hodinu!
Nu oni na to přijdou, technologie už tu je, ale nejdřív musí asi vyprodat tu horu předražených
magneťáků, co mají na skladě.
A teď přijde ten trhák, proč to píšu: ta věc mě stála asi jen o 50 procent víc, než stojí staré přehrávačky
(proto je asi před vánocemi zlevnili, nikdo je už brzo totiž ani nebude chtít. dinosaury) - tak se nedejte
se napálit a počkejte si na tu novou. Dokonce jsme už viděl přehrávačky, co stály o polovičku míň, než
ta moje, no uvidíme, jestli jsou tak kvalitní . . .
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Psal se rok 399 před Kristem. Čtyři roky předtím svrhli Athéňané
nenáviděný krvavý "režim třiceti", který tam ustanovili Sparťané po
jejich vítězství v Peloponéské válce, a nastolili opět demokracii.
Občané Athén ale pořád ještě nemohli zapomenout na utrpěná
příkoří a místo aby pokračovali tam, kde přestali, snažili se svádět
vinu za chyby minulosti jen jeden na druhého.
V témže roce byl také sedmdesátiletý filozof Sokrates obviněn z toho,
že svým učením kazí mládež a učí ji nevěřit ve staré, posvátné bohy kteří se zřejmě proto na Athéňany rozzlobili. Nebohý filozof byl
souzen tzv. "občanským soudem pěti set" a odsouzen k vypití číše
jedu. Jeho filozofické dílo ze nám zachovalo pouze skrze jeho žáka
Platóna, protože Sokrates své myšlenky nikde nesepsal. Plato přitom
požíval metodu tzv. "vedených", tj. řízených dialogů, které postupně
přiváděly čtenáře k žádaným závěrům.
Ve svém díle "Phaedo" popsal Platón Sokratovy poslední chvíle. Statečný filozof se tam rozhoduje
mezi útěkem a jedem - a volí to druhé. V okamžiku, kdy mu žalářník podává jed, se ho ještě ironicky
táže: "Myslíš, že bych mohl udělat úlitbu bohům?" A jeho poslední slova patří Critonovi, kterého žádá,
aby za něj obětoval kohouta Asclepiovi, bohu zdraví a léčby. Jak dalece ironicky myslel Sokrates také
to druhé, se už dnes asi nedovíme.
"Vedený" dialog pravděpodobně používal už Sokrates, ale byl to jistě Platón, který metodu ještě
vylepšil. Po něm ji pak používalo po staletí ještě mnoho jiných autorů. Na jejich poctu zde uvádím
novou sérii dialogů - vlastně trialogů - jakožto rozhovorů mezi třemi přáteli Martinem, Helenou a
Davidem. Jsou to ovšem osoby fiktivní, zatímco věci, o kterých mluví, rozhodně ne.

(ukázka z knihy Trialogy)
MARTIN: Zrovna mě napadlo, že život je vlastně jako den a noc DAVID: Vím přesně, co tím chceš říci.
MARTIN: Jak přesně?
DAVID: No teda....že...řekněme, že ...že jsou v něm takové ty temné i jasné chvíle . . .
MARTIN: Ale to jsem vůbec neměl na mysli.
HELENA: Já si myslím, Davide, že Martin chtěl říci, že život je nejen plný lásky, ale i nenávisti.
MARTIN: Po pravdě řečeno, ani to jsem tím nemyslel.
DAVID: A co tedy?

MARTIN: Že jako den a noc jsou části denního cyklu, také náš život probíhá určitými cykly.
DAVID: Ale to jsi předtím vůbec neřekl!
MARTIN: Neřekl, a proto mě překvapilo, když jsi mě tak "přesně" pochopil (směje se).
DAVID: Tos mě teda doběhl! Ale proč jsi se teda přesně nevyjádřil?
MARTIN: Protože jsi mě přerušil. Ale ty si vážně myslíš, že se člověk může vyjádřit přesně?
DAVID: Samozřejmě. Jako technická osoba se tak vyjadřuji pořád.
HELENA: No já nevím, četla jsem tu tvojí dokumentaci a to je samé "možná" a "všeobecně řečeno"
nebo "celkem vzato"...
MARTIN: (směje se) Ale to on jen když mluvil všeobecně, ale jinak vždycky mluví přesně, viď
Davide?
DAVID: Jen se smějte, ale já když řeknu, že je tam proud 1 ampér, tak vím, o čem mluvím.
MARTIN: Aha, tu myslíš, že je to přesně 1,60217 krát deset na devatenáctou elektronů za sekundu a
ani o jeden víc?
DAVID: No to nevím, já měl spíš na mysli, že to je 0,95 až 1,05 Ampérů, když totiž uvažujeme
toleranci plus-mínus 50 miliampérů.
MARTIN: No dobře, to je nepřesnost díky zaokrouhlování, ale co třeba chyba tvého měřícího
přístroje?
DAVID: Ta už musí být dána kalibrační křivkou, protože chyba se mění s naměřenou hodnotou a to
nelineárně. Ale to už je na vás oba moc složité.
MARTIN: Jistě, a navíc platí všeobecný princip, že se totiž samotným měřením také změní měřená
veličina, v tomto případě teda zařazením ampérmetru do obvodu se změní i proud v obvodu. Takže
zjišťujeme, že ani ta technická přesnost není tak jednoduchá, jak by se zdálo. A co v řeči, co tam?
HELENA: Já myslím, že tam to záleží na osobě, jak přesně se umí vyjadřovat.
MARTIN: Nu dobře, ale jak bys teda přesně vyjádřila svoje pocity když jsi se - poprvé, abychom byli
přesní - zamilovala?
HELENA: No já už si to tak přesně nepamatuji.
DAVID: Tady to vidíš: ženská se ze všeho vždycky nějak vykroutí!
MARTIN: Takže jsi pochopila, že jenom ve vyjadřování to není, ne?
HELENA: A v čem to teda je? V paměti?
MARTIN: Ono není jisté, zda to vůbec "v něčem je". V řeči se to nedá tak přesně měřit. Kolik třeba
znamená, když řeknu "možná"? Ale proč se vlastně musíme - přesněji řečeno chceme - vyjadřovat
přesně?
DAVID: No přece abychom si navzájem rozuměli, to dá rozum.
HELENA: Ale to není pravda. Rozumět si můžeme i jinak. Když například čtu nějakou báseň, tak
tomu rozumím, i když básník mluví jen v obrazech a vůbec ne "přesně", jak ty Davide tvrdíš.
MARTIN: Asi proto, že v tobě vzbuzuje pocity, které navádějí určitou situaci, určitou náladu. Jistě,
lidé si dokonce mohou rozumět i beze slov, třeba jen posunky. Ale s tím dorozuměním má David
pravdu. Vraťme se k však tomu původnímu Davidovu prohlášení, že "přesně" ví, co jsem tím chtěl říci.
Myslím, že jsme si jasně ukázali, že když jsem se přesně nevyjádřil, nemůže ten druhý ani přesně
vědět, co jsem chtěl vlastně říci DAVID: - a protože se nemůžeme úplně přesně vyjádřit, tak nikdy nevíme přesně, co ten druhý říká....
To je ale začarovaný kruh, ne?
MARTIN: Ale vůbec ne. My se totiž nemusíme vyjadřovat přesně, stačí, když se vyjádříme správně.

HELENA: A co to vlastně je, vyjadřovat se správně?
MARTIN: (vyhýbavě) To už by byl námět zase pro jinou diskuzi.
DAVID: Tomuhle ty říkáš "správně se vyjadřovat"?
MARTIN: Ne, ale když už se nemůžeme vyjádřit správně, pořád se ještě můžeme vyjádřit chytře, ne?
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SKANR TROCHU JINAK.
Stává se, že nějakou věc používáme léta, ale nikdy nás nenapadne, že by se dala použít i jinak. Nebylo
by to napadlo ani mě, kdybych se nedostal do tísně Dalibor, kterého jak známo naučila bída housti.
Teda s tím Daliborem nevím, nevím, hlad je sice výborný kuchař, určitě by někoho přiměl třeba péct
housky, ale že by někoho naučil hrát na housle? To už asi předtím Dalibor uměl dávno předtím.
Historikové se nám zase snaží vysvětlit, že to znamená toto: když totiž Dalibora dali na natahovací
žebřík, po několika centimetrech navíc se docela rád přiznal, jen aby už s tím přestali. No a pak si
osedlal Šemíka - vlastně promiňte, to byl Horymír - po Daliborovi už jen pojmenovali to vězení . . .
Jak to souvisí s tímhle článkem? Moment, nechte mě také housti! Moje paní Aťa na své cestě do
Evropy totiž ztratila kufr. Teda ona ho neztratila, ona není jako já; fakt je, že kufr s ní na místo určení
už nepřicestoval. Patrně se ztratil - jenže to není možné, víme přece, že hmota se nemůže ztratit, zničit,
nemůže se totiž jen tak vypařit, že ano. Ovšem hmotu lze docela dobře přemístit jinam nebo ukrást. Jak
víte, kradou se nejen myšlenky, ale hlavně hmota. A s ní i její "hmotnost", jak říkají "neofyzici" (mě
osobně se líbí slovo "hutnost", je to také archaizmus), neboť bez hmoty není nic - ale to zase říkají
materialisté, že ano.
Osobně si myslím, že problém byl v tom, že si má žena místo druhého kufru vzala hokejový pytel a
narvala ho dárky. To ovšem láká zloděje, specielně toho, kdo si myslí, že tam je celá výstroj hokejisty,
jinak dost drahá. Anebo došlo k omylu - na letišti asi zrovna někam cestovala celá hokejová výprava a
omylem to nosiči - pardon, přemísťovači hmoty - přihodili k nim. Utěšoval jsem sice Aťu, že protože v
pytli byly jen dárky, které odvážela do Čech, takže neokradli vlastně nás, ale jen obdarované, kteří
ovšem zůstanou teď jen ob- , tedy bez těch darů. Moc to jí ale nepotěšilo: zvláště ty svetry pro vnučky
pletla s láskou a po večerech, které bych vlastně už ani nespočítal.
Ale o tom jsem vlastně nechtěl psát: Aťa mi totiž zavolala, že na ni chtějí popis toho zavazadla, značku
výrobce a podobně a ona si to nepamatovala. Ujistil jsem ji, že já také ne, ale to už věděla předem.
Vzpomněla si ale, že má někde v albu starou fotku, s mnoha zavazadly (některá nebyla ani její) a tam
že je i tenhle zatracený - pardon, ztracený - vak. A ať prý projdu těmi dvaceti alby fotek, že to tam
bude a že to jistě při mé inteligenci najdu.
Dvaceti alby jsme prošel a fotku konečně po pár hodinách našel. Vlastně jsem prošel jen devatenácti,
bylo to v tom dvacátém uprostřed :-). Ale moc toho vidět nebylo - posuďte sami: je to ten modrý pytel
s bílými uchy a obrázek je ve skutečné velikosti. Nu posuďte sami:

No jo, ale já zvětšovací sklo neměl a mikroskop už vůbec ne, protože se prý do něj dávají bacily. Co
ale mám, je skanr a to by v tom byl čert, aby se něco nekázalo. Po několika zvětšeních se opravdu
začalo něco objevovat. Nebylo to moc a nedávalo to předem žádnou naději, protože jsem nevěděl, jak
"jemná" je ta originální fotografie A tak jsem zvětšoval a zaostřoval, měnil jas i kontrast, vylepšoval a
většinou ovšem jen odhadoval, co to chce. Nakonec se ukázalo, že na postranní kapse, nad těma dvěma
bílými pruhy, je opravdu něco jako nápis . . .

Jenže ten roh, kde byl nápis, byl pořád poněkud tmavý a nečitelný. Musel jsem tedy ještě zvýšit
"resolution", tedy "rozlišení" obrazu a to přímo na skaneru a oskanovat to prostě znova. A pak ještě
větší a ještě jednou. Už to bylo skoro ono, ale buď to bylo tmavé anebo zase moc rozmazané. Nakonec
mě to napadlo: no jo, vždyť to chce jiné gamma (viz dále, náš kurz "Kolora-tůra") ! Pokud nevíte, co je
gamma, to nevadí, ale každý dobrý editor obrázků ho má - je to vlastně optimální poměr jasu a
kontrastu pro daný jas či kontrast. Jinými slovy: mění to jedno nebo druhé, aniž by to ztrácelo
informaci. A už se to začalo jevit a já také: ano, ta značka vypadala něco jako "Bauer", ale co já vím,

že ano? Naštěstí mám ještě Net a tak jsem tam zabrouzdal a hle, Bauer skutečně ty pytle vyrábí a co
víc, je jeden z největších mezinárodních výrobců. Sláva! V jejich katalogu ovšem už náš model nebyl,
ale mně to stačilo. Šťastně a hrdě jsem to zatelefonoval své drahé polovici, abych jí ukázal, že ten
počítač - a hlavně jeho majitel - je také k něčemu dobrý. Zapracovalo to a moje prestiž stoupla skoro o
celé promile.

A výsledek? Aťa s velkou radostí zavolala na aerolinky, v domnění, že budou-li míti značku, další
hledání už budeš snadné. Bohužel nebylo - ne každý umí používat počítač tak dobře, jako
níže-podepsaný :-). Dokonce se mi zdá, že jim byl kompjůtr spíše na obtíž. Znáte to, říká se tomu
"komputerkapric". Navíc tam byla i naše visačka s adresou, papírová cedulka se jménem aerolinky,
číslem letu a číslem zavazadla! Našlo-li se to někde, stačí ta čísla dát do databáze a mají-li všechna
letiště přístup k této databázi, pak je to otázka několika minut. Jak vidíte, není - pytel se dosud nenašel.
Zato já jsem teď chytřejší, neboť vím, k čemu se ještě dá použít skanr: Co pořád ještě nevím, je jak se
hledá ztracené zavazadlo . . .
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DIGITÁLNÍ KAMERY A NĚCO KOLEM NICH.

Nedávno jsem se procházel po "shoping" centru a narazil jsem tam na polaroidovský foťák, vlastně je
to kombinace "instant" - okamžité fotky a "digitálního" foťáku. jsou to vlastně dva foťáky v jednom,
opravdu dva - jen blesk a objektiv mají společný. Jinak ovšem spíše hračička - ty instant fotky jsou jen
veliké jako pro známý předválečný Babybox (asi 3x5cm) od firmy Kodak (nebo Ko-ko-dák, jak říká
jeden můj koktavý známý :-). To mě ovšem nezajímalo, šlo mi o ty digitální fotky - nu a stálo to jen 50
kanadských dolarů - no nekup to, jak říká můj přítel Michal - a profesionální kamery stojí desetkrát
víc.
Nu uvidíme, řekl jsem si a zakoupil. Baterky (4xAAA) byly už v balíčku a jak se ukázalo, už postarší,
s novými se teď blesk nabíjí značně rychleji. A také jsem hned "nastřílel" 18 fotek, než mi to ukázalo,
že už to má paměť jaksi přecpanou. I zasedl jsem k PC, nahodil CDčko které bylo v balíčku na tácek,
naládoval a - nic. "Kamera není připojena", řeklo mi to drze. Ne, vážení čtenáři, hádáte špatně, kabel
jsem opravdu navzdory mé zapomnětlivosti připojil vzadu do PC na sériový port. Program ovšem také
pracoval, co jen to - počkej, tady je manuál, řekl jsem si, ačkoliv navzdory dobré vůli tyto nikdy
předem nečtu, asi jako většina normálních lidí :-). Málokdo totiž píše dobré manuály.
Byla tam dokonce i poruchová sekce a můj problém byl buď:
- že můj kabel nebyl pevně zastrčen
- že hlavní vypínač u kamery nebyl zapnut
- že nemám přepínač na pozici DIGITAL
- že mám na tom sériovém portu něco jiného, buď hardvér nebo softvér
- že má můj počítač BIOS konflikt
Vše jsem udělal, jak to tam řekli; na sériovém portu nic nebylo a BIOSu se vyhýbám jako čert kříži,
tam se jen zamotáte jako v džungli. Chtěl jsem tedy jít kameru vrátit, ale cestou jsem procházel kolem
obchodu, kde jsem můj počítač koupil i zastavil jsem se tam načerpat rozumy, co kdyby, že ano. Byl
tam zrovna technik Jerry, který mi, když jsem měl zlomenou nohu, přišel domů nastartovat videokartu,
jejíž driver jsem při čištění disku omylem smazal. No řekněte sami, uhodli byste, že videokarta má
název Diamond Monster Fusion? Já myslel, že je to nějaká blbá hra :-) . . .

Původní fotka, menšená

Ale zpět k Jerrymu; opravdu bych
vám přál takového "friendly", tj.
přátelského, technika. To je jasný řekl - nemáš zapojenej sériovej port.
Jak to - povídám - vždyť je tam
konektor! No, jo - on na to - ale
nemáš ho iniciovanej ( tím myslel
otevřený) a to se dělá softvérem:
nastartuješ PC a zmáčkneš DEL (

Původní fotka, menšená a vysvětlená

nebo ESC, teď už nevím) a objeví se ti menu. Tam pak šipkou (ne myší!) najedeš na Serial Port,
nastavíš ho na iniciaci a je to. Byl si tím tak jistý, že mi to najednou bylo až podezřelé. Zašel jsem tedy
domů a zkusil to. Měl pravdu, jen zapomněl dodat, že to mohli udělat sami, už než mi počítač prodali
:-). No jo, ale iniciace se mě ptala, které IRQ chci (pokud nevíte, co to je, nevadí, já vlastně také ne) jenže co já vím, které IRQ už používají jiné porty či Internet? Naštěstí tam bylo také možnost
"AUTO", tož jsem ťukl na to, donastartoval (to je čeština, co? Ale správná!) mé PC a zapnul kameru;
teda její vypínač, že ano.
Zapomněl jsem vám říci, že s kamerou bylo i CD a na tom byly také dva programy na editovaní
fotografií, značně dlouhé, ale jinak dost jednoduché. Pomocí nich jsem naládoval fotky, viz tu první,
zmenšenou. Tmavá, co? Nevadí, mám program, zvaný Iview (najdete ho na
http://www.irfanview.com/ a je zdarma ke stažení), tam se to dá vyjasnit - viz ta druhá fotka. A to je
další výhoda, můžete se to udělat sami a digitálně: tyhle úpravy fotek vám Kodak neudělá - ani na
papír, ani na PC disk - to byste si museli dost připlatit :-). A tak ještě trochu zaostřit a tady dole máte
celou fotku, ve skutečné velikosti, tj. 640x480 piksel (ale ne těch na tabák :-). Kvalita je dobrá, ale
citlivost (rozlišení) je pořád ještě malá - ale to víte, za těch pár halířů . . .

Zákoutí se džbánky, po všech úpravách a ve skutečné velikosti

Není to tak zlé, na to, že to je fotka uvnitř místnosti, dělaná jen s malininkatým bleskem, který je
součástí kamery. Napadlo mě, že asi použili sensor z nějaké lepší kamery, ne, Manuál toho jinak moc
neřekne, jen to, že je to Polaroid typu I-ZONE, model Digital and Instant Combo Camera. Zatímco
hlavní vypínač (tlačítko) je výhodně na straně, dvě světélka hned vedle hledáčku vám ukáží stav věcí:
zelené se rozsvítí při zapnutí a musíte ještě čekat na oranžové, které oznámí, že je bleskový
kondensátor nabitý. Po stisknutí spouště začne zelená blikat, až do té doby, kdy se obrázek
elektronicky uloží (2až 5 sec.) A jste připraveni na další; za tu dobu se totiž také stačí dobýt blesk. A
ano, display vám ukáže, kolik snímků jste udělali a případně i to, že je baterka vybitá.

Stahování 18 fotek do PCčka není moc rychlé - trvá míň než minutu, nu co chcete, je to seriová porta.
Jenže mě spíše vadilo to, že na pouhé stahování obrázků jsem musel naládovat i těch 40 meg poněkud
primitivních programů, které nepoužívám. Naštěstí je při instalování i verze "camera driver only". I
vymazal jsem tu jalovou zátěž softvéru a naládoval jen drajvr. A hele, ono to má jenom 30 kilo! Jenže
jak budu teď ládovat fotky do PC, bez těch ostatních programů? I začal jsem přemýšlet, přímo
mozkem. No problem, zapnul jsem Iview, ťukl na "Select Twain Source" a opravdu, už tam vedle
mého skaneru byl i ten drajvr na kameru. Takže teď stahuju pomocí Iview a objeví se mi i originální
stahovací menu, jako předtím. Také všechny ostatní grafické programy, dokonce i stařičké PSP3 mi to
dokáže stahovat - prostě "poručíme větru, dešti".
Nu a pak už jen zbývá fotky z foťáku vymazat - opět pomocí toho drajvru - a jste připraveni na dalších
15 snímků. A jak tu před rokem referoval a demonstroval Michal Málek, existují teď i videokamery
pro PC, které se dají odmontovat a užít jako levné elektrické foťáky. A pak už jen hurá do přírody . . .
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UMĚNÍ MLUVIT.
(ukázka ze knihy Umíme mluvit?)

"Co je do jména?" řekl Shakespeare, ale tehdy ještě nebyla na světě
reklama :-). Především se tedy musím čtenářům omluvit za ten
poněkud klamný název - když řeknu "mluvit", někdo by si mohl ještě
myslet, že mi jde o gramatiku nebo dokonce jen o artikulaci. Jiní by
se zase mohli zasmát; a říci: "Mluvit? Ale to přece umí každý: stačí
otevřít ústa a vydávat zvuky!" Nuže tato kniha není ani pro ty z prvé,
ani pro ty z druhé skupiny a abych to ozřejmil, dodávám, že myslím
"mluvení" jakožto verbální komunikaci. Ovšem ani to není přesné:
nejde mi ani tak o to, CO komunikujeme, ale JAK to komunikujeme.
Otázka tedy zní: "Opravdu umíme mluvit, hovořit, přednášet,
promlouvat, dělat proslovy, kázat, povídat a odpovídat, říkat či
hovořit, vysvětlovat a ano, také diskutovat? (O té diskuzi jsem už psal
v knize "Umíme diskutovat?" a o tom odpovídání - hlavně při ústních
zkouškách - zase v knize "Umíme se učit?". Obě se brzo staly velmi
populární, soudě podle toho, kolik lidí se o ně zajímalo.)
Pochopitelně sem patří i výrazy odvozené, např. od slovesa hovořit máme hovor, pohovor, rozhovor,
dohovor a případně i uhovor (když někoho prostě uhovoříme, lidově řečeno ukecáme :-). Tím neříkám,
že zde nebudu sem tam mluvit i o jiných druzích komunikací než jsou ty verbální, slovní, ale zmíním
se o nich jen okrajově, pro srovnání. Tak například teď vychází v Příložníku můj seriál "Umíme psát?",
který plánuji vydat později také jako ucelenou knihu. Jenže kdo umí psát, ještě nemusí umět mluvit a
naopak - i když je pravda, že znalost jednoho posiluje i znalost druhého. Obzvláště v dnešní době, kdy
sice skoro každý ví, co je dobrá komunikace, ale málokdo také opravdu umí dobře komunikovat.
Už ve výše jmenované knize jsem poukázal na to, jak starodávné umění debaty či diskuze postupně
upadalo a tím nemám na mysli jen určitou zemi. Vidíme to ve všech oblastech života, dokonce i na
univerzitách, kde se kdysi toto umění pěstovalo a opatrovalo jako drahocenný klenot. Nuže to samé lze
říci o umění mluvit či hovořit. V antice dokázal dobrý projev dokonce i strhnout vládu tyrana.
Porovnáme-li například římský senát s dnešním parlamentem, prohráváme v řečnickém umění na celé
čáře. Kolik tam dnes najdeme opravdu dobrých řečníků? Nebo si zajděme na univerzitní přednášky a
hned poznáme, kde je přednášku opravdu rozkoš poslouchat, protože je kvalitní nejen obsahem ale i
jejím podáním. Jinde zase hned po pár minutách poznáme, jak se přednášející marně snaží překonat tak
dobře známou (řekl bych chronickou) řečnickou neschopnost. Pravda, u dobré přednášky hned víme,
že přednášející umí nejen svůj obor, ale že to také "umí podat". Tam, kde to podat neumí, to ovšem
ještě neznamená, že není dobrý odborník - bohužel to ale tak nevypadá a to je škoda, nejen pro
posluchače, ale i pro něj. Touha mluvit může sice být člověku vrozená, ale umění mluvit se prostě
musíme naučit. Bohužel to víc než často zanedbáváme nebo si ani neuvědomujeme, jak
neprofesionálně to děláme.

Když jsem napsal, že mi zde nejde o gramatiku, nemyslel jsem tím, že by nebyla důležitá. Národní
jazyk je pro komunikaci něco jako nosná vlna pro radiový přenos: ona nese na sobě "namodulovanou"
informaci. Jistě, nosná frekvence je důležitá, bez ní se nic nepřenáší, a ano, musíme být přesně
naladěni (míněna správná gramatika a slovní zásoba). Ale stejně tak je jisté, že přenášená informace je
většinou daleko důležitější (pokud to zrovna není jen cvičení ze správné češtiny) - to je totiž ta
informace, bez které by vlastně nebylo co komunikovat. Řeč, která hovoří, ale nic neříká, ať už
obsahem či jen proto, že to posluchači nic neříká, je jako radiový signál, který nikdo nepřijímá, jinými
slovy zbytečná. Gramatiku nás naučí ve škole, ale pravidla verbální komunikace už většinou ne. Ani
učitelé často neumí dobře mluvit - jak pak mohou dobře učit? A přitom nejlepší učitelé antiky byli také
skvělí řečníci . . .
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KOLORA-TŮRA (díl 1.)
(aneb Malý kurz foto- a jiné grafie)

Obrázky na Netu jsou pro nás potěcha oka a bolest hlavy, alespoň pro mne. Proč? Zaberou totiž při
publikování nejvíc času a nervů: nejen, že fajl i docela malého obrázku je delší než dvacet stránek
textu, ale navíc je jaksi víc viditelný, tj. otevřený kritice :-). Ano, ať už vezmete obrázky oskanové
nebo okopírované z Netu, obrázky, co jste sami nakreslili či vyfotili, ať už jde o fotky oskanované
nebo přímo z foťáku-digiťáku. Jistě, dnes vám ve foto-obsluze nahrají i normální fotky na CD disk, ale
upravovat se s tím už dál nebudou - no Sir, rozhodně ne zadarmo!
Je tu nějaká pomoc, jako třeba přímo "hu nás doma v seknici"? Ale jistě, stačí mít počítač, umět s ním
pracovat a mít představivost. Ano, přiznávám, to poslední už v krámě nekoupíte, ale jak se říká na
západě, "nevylévejte s vaničkou i dítě". "Nikdy není pozdě, dokud není pozdě", říká jiné přísloví.
Nemusíte hned mířit na titul experta, ale je zajímavé, co vše může i laik s obrázky udělat . . .
Ale začněme víc ze široka: především tedy formát - míněn ne ten geometrický, ale obrázkového
souboru, tj. způsob elektronického přepisu obrázků. Poznáte ho podle přípony fajlu (neboli attributu,
to je ta zkratka za tečkou) - např. Franta.jpg. Ano, foťáky vám dělají formáty JPG a ano, dají se přímo
naládovat na Net, protože Net bere jen formáty: JPG, GIF, PNG, JP2 a ještě jiné. To jsou formáty,
které používají určitý algoritm (tj. pravidlo zobrazení, hlavně pro úsporu paměti), zatímco skanr to
bere jen bod po bodu, tj. ve formátu BMP. Formát BMP dává až desetkrát delší soubor, jinak příliš
dlouhý pro Net. Naštěstí si už u skaneru můžete nastavit, jaký formát chcete, formát, do kterého to
hned skanr ( v vlastně už jen softvér) převede. A ještě něco: JPG je vůbec nejkratší soubor, protože
umí, co jiné neumí: tj. určitou kompresi, "stlačení", aniž bychom - do určité míry - vizuálně ztratili na
kvalitě. Procento kvality "informace" (a tím i délku souboru) si můžete také předem (u dobrých
programů) zvolit.
To nám zatím stačí, přejděme tedy hned k věci, jak říkávala Madam Du Barry. Ať už jsme získali
"panenský" obrázek z foťáku, ze skaneru, z netu či e-mailem, čeká nás často dost práce, abychom z
něho teprve udělali něco opravdu "vystavitelného". Obrázky ovšem stáhneme z Netu tak, že umístíme
myš přímo na obrázek, stiskneme pravé tlačítko myši a tam najdeme "SAVE PICTURE AS" - a uložit
to - pro naše účely nejlépe přímo na Desktop (česky "naplocho", pardon, na "Plochu", ti jazykoborci
jsou tak legračně nápadití :-).
Nu a ještě potřebujeme dobrý program - dobrý a hlavně zdarma. Jmenuje se I_VIEW, napsal ho Irfan
Skiljan, původně z Bosny, později graduant univerzity ve Vídni, kde také žije. Je to opravdu nejlepší
lepší, co "za ty peníze" můžete získat, dokonce daleko kvalitnější i než programy za 100 i více dolarů.
Najdete ho na: http://www.irfanview.com/ a je tam i návod, jak na to, v němčině i angličtině. Na titulní
stránce si vyberete jazyk, v tento semináři cituji jen anglické komandy. Na další stránce, co se objeví,
pak napravo ťukněte na anglickou verzi a na další stránce dole si vyberte program: buď jako ZIP verzi
nebo, neumíte-li to odzipovat, raději EXE verzi. Tu si pak na počítači rozběhnete jen ťuknutím na její
jméno a nainstaluje se vám to už samo. Jak se pak rozběhne program? Nu prostě zmáčknete klíček

startéru :-) - ale, ne, vážně, to přece už musíte vědět sami! Program vám ani nehází reklamy, ani
neprodává vaši adresu jinam, a za těch - možná už pět let - mě ani jednou nezklamal. A umí ještě
mnohem víc, než byste čekali.

Začněme tedy tím, že si z foťáku, skaneru nebo z netu stáhneme obrázek na Desktop, viz obr.1. Pak
otevřeme Irfana a zatáhneme ikonu obrázku z desktopu do otevřeného okna Irfana (nebo nahoře v
Irfanu: FILE, OPEN, atd.) A teď to začne: náš obrázek je totiž, jak vidíte, většinou jaksi tmavější
(špatná expozice nebo špatně nastavený skanr?) a první, co nás napadne, je zesvětlit ho, asi jako na
obr. 2. Jak? Inu na Irfanu ťukneme na IMAGE, ENHANCE COLORS a tam pak pohnete šoupátkem
BRIGHTNESS (jas). V pravém okénku se pak ukáže, jak to bude vypadat. Ťukněte na APPLY a on
se pak skutečně obrázek změní i v hlavním okně Irfana. Co ale když jste se spletli nebo prostě obrázek
není dobrý, ale vy jste už ťukli na APPLY? Nevadí, pokud jste neťukli na OK, můžete šoupat dál a
ťukat na APPLY, dokud nejste spokojeni a pak ťukněte na OK.
Pokud jste ale už ťukli na OK, menu (to s dvěma obrázky) se zavře a v hlavním okně Irfana se můžete
pak vrátit k původnímu obrázku jen tak, že ťuknete na "kulatou" šipku "zpět" (nahoře v menu). A
můžete měnit znova - ale doporučuji to ještě neukládat, ale nejdříve experimentovat - z malého okénka
se totiž dá těžko usoudit, jak bude celý obrázek a museli byste ukládat každou verzi. naopak platí i to,
že když budete experimentovat a uděláte několik změn bez návratu, někdy byste se zase třeba rádi
vrátili k původnímu stavu. Pokud jste neťukli na OK, pak to není problém: ťukněte v menu (se dvěma
obrázky) na SET DEFAULT, tj. na původní parametry a je to. A ještě něco: nový obrázek si můžete
uložit jen z hlavního okna Irfana, ťukněte tedy na jeho menu: FILE, SAVE AS - a tam pozor, v
poslední řádce dole musíte totiž nastavit JPG (alespoň pro tuto lekci, jinak se vám to uloží ve
formátu, který tam byl předtím nastaven a ten nemusí být zrovna "jpg" :-). Ťuknutím vedle na SAVE,
OPTIONS (to je to malé tlačítko, co se objeví dole) si pak šoupátkem můžete ještě nastavit velikost
komprese a tedy i kvalitu uloženého obrázku (100 procent je největší kvalita). A nezapomeňte ještě
změnit jméno souboru - jinak by to ten původní obrázek přepsalo a už ho nikdy nenajdete! Pro jistotu
si vždy původní obrázek před započetím experimentů uložím ještě pod jiným jménem - a neptejte se
mě, jak jsem na to přišel :-)!

Ale zpět k našemu pokusu: obrázek 2. nevypadá příliš dobře a navíc jsme jaksi ztratili část
"informace". Nevadí, zkusíme něco jiného. Vraťme se k obr 1. a zkusme toto: IMAGE, ENHANCE
COLORS a šoupneme tentokrát šoupátkem CONTRAST. Proč to neuděláme na obr.2., ale jdeme
zpět k originálu? Ale vždyť už jsem přece řekl, že obr. 2. ztratil trochu "informace"! Můžeme ho sice
vylepšit, ale jen to, co tam zbylo. To je, jako když máte špatný negativ: dobrý pozitiv už z něho nikdy
neuděláte (i když Irfan umí zázraky). Co nám pak vyjde , je na obr.3.
Trochu jsme sice vyzvedli detaily, ale pořád je to moc tmavé, dokonce ještě tmavší. Co teď? Nebudu
vás napínat, je tam ještě třetí šoupě, tzv. "GAMMA", které samo mění jas i kontrast v optimálním
poměru a tedy ponechává informaci v původní velikosti. Náš první pokus nám dá obr.4. Ještě by to
chtělo trochu zaostřit, ťukněme tedy na IMAGE, SHARPEN. Ještě to není dost? Zaostříme tedy ještě
jednou, pak ťukneme na APPLY a máme konečný obrázek obr.5. Nu lepší to už asi nebude, obrázek
nebyl dělán moc kvalitním foťákem a také rozlišení skaneru nebylo příliš veliké (ano, já vím, už jsem
to řekl: máte-li špatný negativ, atd.) - i skanr totiž může snížit hladinu informace. Prostudujte si ty
obrázky tady ještě znova, leccos uvidíte, co už jsem nestačil napsat - a pak už hurá na své vlastní
výtvory!

Poznámka: "Objevil" jsem kdysi tuto "gamma proceduru" sám, ze zvědavosti, aniž jsem věděl, co to
vlastně gamma je a navíc bez cizí pomoci. Tento můj postup učení ovšem vůbec nedoporučuji: gamma
je základní věc, najdete ji dnes vysvětlenou skoro všude a náš čas je drahý - šetřeme si ho opravdu jen

na naše nápady. Udivilo vás, že i tak "tmavý" obrázek obsahoval tolik dobré "informace"? Nu nedivte
se, to je digitalizace, tam se při správném postupu moc neztratí. Ovšem u příliš "jasného" obrázku je to
horší, tam už je nedostatek informace většinou "přítomen" předem. Ne každý tmavý obrázek se ovšem
dá předělat na podstatně lepší, např. totálně černý jistě nelze :-). Asi jste si také všimli , že když
nastavíte příliš veliké gamma, je zase obrázek až jaksi "vyšeptalý" - ano, to už je zase ta ztráta
informace, tam už automatika nepracuje dobře. Určitá ztráta informace se také stává při vícenásobném,
postupném kopírování obrázku (zvláště u JPG: sice hrozně málo, když máte nastavenu 100 procentní
kvalitu, ale víc, když tam dáte míň než 100 procent). A ano, také převod z JPG na jiné formáty není
také zcela bez penalty.
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KOLORA-TŮRA (díl 2.)
Dnes si řekneme něco o zvětšování a velikosti obrázku vůbec. Řekněme, že si oskanujete nějaký
obrázek a chcete si ho prohlédnout, např. už přímo v Irfanu: to jde buď přetažením ikony obrázku do
otevřeného okna Irfanu, nebo pomaleji: FILE, OPEN, (atd., nahoře na jeho menu) a objeví se vám
obrázek, třeba jako je obr.1. Co tam uvidíte, je ovšem buď příliš veliké či malé, podle toho, jak jste si
nastavili skanr. Co teď? Pokud jste si nehráli s tlačítkem "+" nebo "-" na "klábosnici", pak pozor: to
jenom zvětší či zmenší projekci na obrazovku, ale ne samotný obrázek!! Ukážeme si zde, jakou zvětšit
přímo obrázek - jeho rozměry, třeba pro Net. O tisk obrázku si zatím nedělejte starosti, tam se to musí
stejně nastavit navíc a o tom si řekneme jindy.

Nuže chceme-li nejprve jen výřez z obrázku, vezmeme myš a při stlačeném levém tlačítku přejedeme
diagonálně obrázek. Objeví se nám obdélník, tak jako na obr.2. Pak nahoře stiskneme EDIT, CROP
SELECTION a dostaneme seříznutý obrázek, viz obr.3. Jak to udělat, abychom se strefili s
dimenzemi? To je trochu složité, ale dole v levém rohu Irfana najdete čísla, např. u toho původního
obr.1. je to 255x333x (zbytek zanedbejte), což odpovídá šířce 250 a výšce 333 pixel. Co jsou pixly? To
vám zatím mnoho nepomůže, to záleží na vaší grafické kartě. Pro začátek si to raději změřte v
milimetrech a vypočtěte si, kolik pixel máte na jeden mm - ta moje má třeba šířku 250 pixel na 75mm
šířky - tj. 3,33 p/mm. To samé pro výšku a není-li to zkreslené, počet pixel na mm by měl být stejný
jako u šířky.

Nu a když už děláte ten obdélník na výřez, zjistíte, že nahoře v rámečku se vám objeví čísla, která se
budou měnit, jak budete obdélník natahovat (na délku nebo na výšku, případně obojí - nu a zastavíte
se, až budou rozměry OK. V našem případě jsem to volil ne podle čísel, ale jak se mi výřez líbil a
vyšlo to 182x263 pixel (viz malý obrázek). Jenže já jsem chtěl mít obrázek zase velikosti 255x333
pixel - nu ano, uhodli jste, musíme ten výřez pak zvětšit. Ťukneme tedy nahoře na IMAGE, RESIZE
a v okénku "width" napíšeme 255 a OK. Pokud jsem se strefili, vyjde nám to druhé číslo automaticky
(když bude zaškrtnuté okénko "PRESERVE ASPECT RATIO", tedy strany v poměru, aby nedošlo
ke zkreslení) a pokud pro jistotu odřízneme výřez trochu vyšší, než je potřeba, bude větší než 333. Pak
už stačí udělat myší nový obdélník, ale tak, že seřízneme výšku, aby byla oněch 333. To už ale dělám
většinou na výřezu, který jsem si pro jistotu uložil :-).
Pokud vám vyšlo méně než 333, musíme se vrátit zpět (kulaté šipka "zpět" na menu Irfana) a
opakujeme poslední proces, ale tentokrát nedáme do prvního čtverečku nic, ale zato dáme dáme do
druhého čtverečku (heigth) číslo 333 a pak seřízneme šířku na 250. Pracné, to tedy je, ale při troše
cviku to jde dobře. Nejlepší je udělat si výřez větší co do šířky i výšky. Konečný výsledek je na obr.4.

Jsme-li spokojeni s velikostí, hned si obrázek uložíme, a to pod jiným jménem, abychom přitom

neztratili ten původní, protože jinak se ten starý přepíše! Že jsem to už říkal? Nu jen jestli si to
pamatujete, jinak byste mohli jednou krutě litovat.
Na novém obrázku se podíváme ještě na barvy. Že je ta zelená moc brčálová? Nevadí, přidáme trochu
červené. Jak? Na menu dáme IMAGE, ENHANCE COLORS a tam šoupátko pro červenou barvu
(red) posuneme trochu doprava - ale ne tolik, řekl jsem jen trochu! A hned to uložíme (jako obr.5.) Že
je to moc barevné a že nejsou vidět detaily? No prosím, vyjasníme, na stejném menu IMAGE,
ENHANCE COLORS - ovšem už ne jasem, ale raději pomocí GAMMA - proč, to už jsme si řekli
minule. A zaostříme to (jak, to už jsme si také říkali minule) a výsledek je na obr.6.
Asi byste rádi věděli, jak jsem udělal ten tenoučký černý rámeček kolem všech obrázků? Nebo jak
jsem dostal na obrazovku ten obdélník v obr.2? Nebo dokonce jak se tam dostal ten text "obr.1." a
podobně? No to už zase později, zatím se procvičte v tom, co jsme si probrali dnes . . .
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KOLORA-TŮRA (díl 3.)

V této části pokročíme kousek dál, a sice za pomoci jiného programu, třeba jen stařičkého PSP311,
který jde dosud zdarma stáhnout na: http://www.winsite.com/bin/Info?500000007638. Je to demo a
PSP od té doby už zažil dalších pět revizí a ten dnešní je asi tak desetkrát lepší :-). Pochopitelně
můžete pro naše pokusy použít lepší "picture editor" jako PSP 8, Photoshop a podobně - prostě
jakýkoliv editor obrázků (možná, že jste některý dostali už s počítačem, ne?).

Dnes si řekneme něco o tom, co program Iview neumí. Na to si především otevřeme v PSP311 obrázek
pomocí FILE, OPEN, např. obr.1. Na vedlejším obrázku ho vidíme ve zmenšeném okně programu
PSP311 a ta dvě "svislá menu" vpravo se tam objeví normálně už při startu. Jsou to tzv. toolbars, po
česku "menu pro nástroje".

Nejprve si ukážeme, jak se dělají výřezy z obrázků. Ťukneme teda myší na čtvereček A - chceme-li
obdélník, nebo B - pro elipsu či C- nepravidelný výřez, jen tak rukou. Řekněme teda, že chceme udělat
eliptického výřez a z něho udělat samostatný obrázek s paspartou (to je to pozadí za elipsou). To
znamená, že ťukneme na čtvereček B a pak myší na obrázku vytáhneme elipsu (přitom držíme levé
tlačítko myši stlačené) - ale pozor, jedeme po diagonále elipsy, ne po ose! Pokud jste se nestrefili, jak
chcete, nevadí, najeďte na lépe odhadnutý začátek, zmáčkněte levé tlačítko myši a zkoušíte to znova.
Výsledek je na obr.2. Chtěl jsem použít náš svatební snímek, ale manželka mi to nedovolila - nechápu
proč, vypadá tam docela dobře a na mně už teď zase tolik nezáleží :-). Nu a ťukneme nahoře na EDIT,
COPY, abychom si výřez uschovali na další práce (zatím ho ještě neuvidíme).
A teď ještě ten "čistý papír", pasparta, která se u fotel dává s výřezem před fotku (je-li tato větší) nebo

se fotka nalepí, už seříznutá, přímo na na pasparu. Nuže podle dolní linky v okně (pamatujete, jak se
tam mění hodnoty, když hýbáte myší?) si zhruba zjistíme, jak velký papír asi potřebujeme. Dáme si
myš na odhadnutý vrchol elipsy (ale nezmáčkneme ji!) a čteme vertikální kótu (u mně je asi tak 7) a
pak na dolní vrchol elipsy (asi 307), výška elipsy je teda asi 300 pixel - viz minulá lekce. Podobně
změříme i šířku (asi 200) - takže náš papír by měl mít rozměry větší, asi 350 na výšku a 300 na šířku.
Ťukneme tedy na FILE, NEW a tam vyplníme čísla 300 a 350 (šířka,výška) a ťukneme na OK.

Ale, ale, otevřelo se nám sice nové okno s papírem, ale černé! Nu to záleží jako barvu pasparty zvolíte.
Takže to smažeme - ťuknutím na křížek v pravém horním rohu toho "černého" okénka (program se vás
zeptá, zda chcete uložit změny, odpovězte NO). A teď tu barvu, řekněme, že chceme šedou: ťukneme
myší dvakrát na čtvereček E - otevře se nám paleta, kde ťukneme na malý šedý čtvereček a OK. A hle,
ve čtverečku E teď máme šedou barvu! Opakujeme "výrobu pasparty": FILE, NEW a tam vyplníme
čísla a ťukneme na OK. Nu a teď přilepíme elipsu na papír: nahoře EDIT, PASTE, AS NEW
SELECTION - a hele, na šedém papíře se objeví elipsa a dokonce s ní můžeme myší hýbat, když
zmáčkneme - a držíme - levé tlačítko. Když ho pustíme, tak se elipsa přilepí na paspartu - a máme
obr.3.
Že jste se nestrefili dobře? Pak ovšem musíte nahoře ťuknout na EDIT, UNDO a začít znova: EDIT,
PASTE, AS NEW SELECTION. Není to moc symetrické? Nevadí, odřízneme. Jak? Nu ťukneme na
čtvereček A nakreslíme na paspartu obdélník tak, jako jsme to dělali minule. Měl by být symetrický
kolem elipsy a pak dáme EDIT, COPY a hned EDIT, PASTE, AS NEW IMAGE - a objeví se obr.4.
Nu a ještě přidáme rámeček: IMAGE, ADD BORDERS a do malých čtverečků na menu, které se pak
objeví, dáme šířku 10 a pak OK. Vy jste chtěli modrý rámeček? No tak si předtím musíte zvolit barvu,
ale tentokrát ve čtverečku D!! No a máte obr.5. Barva je trochu rozmazaná, nu měli jsme volit jinou
nebo použít formát GIF - ale o tom zase jindy. Snad ještě něco: UNDO umí vrátit zpět jen o jednu
operaci, proto si raději "meziobrázky" uložte na disk, abyste něco neztratili, když děláte víc operací.
Jak? Ale, ale, přece FILE, COPY - kapiš?
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Dnes se vrátíme opět k našemu Iview, viz první lekce. Opět si tedy otevřeme obrázek pomocí FILE,
OPEN, např. obr.1. Na první tu pohled vidíme dost otřesné barvy. Ťukneme tedy nahoře na IMAGE,
ENHANCE COLORS a na menu pak pošoupneme běhoun pro zelenou - GREEN - trochu doprava
(tj. přidáme zelenou barvu) a ubereme trochu modrou - BLUE, posunem doleva. Výsledek je na obr.2.

Trochu bledé, což? Na stejném menu teda ubereme trochu GAMMA (běhounem doleva). Na
ukázkovém menu se nám objeví obrázek po této změně; to vše už známe, že? Ale pozor: můžeme
hýbat šoupátkem jak chceme, pokud neťukneme na APPLY TO ORIGINAL IMAGE, to nám změní
náš obrázek natrvalo. Nu není to úplně natrvalo, můžeme zavřít menu a udělat EDIT, UNDO - ale
jakmile obrázek jednou uložíme (SAVE), zpět už "něvazmóžno". Každý takový pokus si tedy raději
uložte, UNDO tady totiž umí jen jeden krok zpět. Proč? Nu protože je to program malý a rychlý a když
se to naučíte, nemusíte se vracet zpět víc než na jeden krok. Dokonalejší programy umí vrátit zpět až o
dvacet kroků i o víc (podle toho, kolik máte volné paměti). Výsledek je na obr.3. Není to dost ostré?
Použijeme tedy IMAGE, SHARPEN - já jsem zde na něj ťukl třikrát, pokaždé to trochu zaostřilo, viz
obr.4. Mám totiž předem nastaveno jen "jemné zaostření " ( třeba VALUE 20, viz IMAGE,
EFFECTS, EFFECTS BROWSER, SHARPEN, okénko VALUE - kde si zvoletí ostrost) a mohu to
opakovat. Podívejte se na cihly: to už je asi moc zaostřené, což? Nuže o jeden krok zpět (UNDO, také
lze použít nahoře to zakulacenou šipku) a máme to dobré, ne?

A teď také nějaké triky. Zkusme z obrázku udělat starou daguerrotypii z devatenáctého století. Jak? Nu
nejprve zredukujeme počet barev na 3: IMAGE, DECREASE COLOR DEPTH a tam na menu dáme
do posledního řádku číslo 3 - a tím trochu snížíme zároveň i kvalitu a dostaneme obr.5. Ale, ale, takhle
přece nevypadaly barvy starých fotografií, ne? Ale to už si jistě poradíte sami: IMAGE, ENHANCE
COLORS a tam dáme více hnědou. Jak? Pokud to nevíte, hnědá se skládá ze zelené a rudé, musíme
tedy zvýšit obě. A jejich mixáž nechám na vás - mě se např. líbí ta na obr..6.

Co dodat? Barevné kombinace a korekce fotografií jsou zdrojem nejen nekonečné zábavy, ale i zlosti
:-).
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KOLORA-TŮRA (díl 5., poslední)
V tomto, posledním díle, si přidáme ještě jiné programy a ukážeme, co se s nimi dá udělat z obyčejné
fotografie. Na uvedených již programech, I_view a PSP3 se můžete opravdu vyřádit, ale chcete-li se
opravdu "rozšoupnout", jsou daleko lepší grafické editory jako je Photoshop, Paint Shop Pro,
Vicman či Photoline. Jak je najdete? Máte jistě hledačku na netu, tak tam dejte jejich jméno a ono
vám to najde adresu - číslo poslední verze vám sice neřeknu, ale to tam najdete také. A ano, řeknou
vám i cenu, tak např. Vicman je zcela zadarmo. Co je na nich tak skvělého? Inu umí kombinovat různé
obrázky uložené na sebe jako vrstvy (layers), umí dělat maskování i průzračnost a hlavně mají různé
filtry - které vám z fotky udělají třeba olejový obraz, zdeformují ji a podobně.

Tak například obyčejná fotografie na obr.1. se dá barevně předělat na plakát, viz obr.2. Normálně byste
na to potřebovali snížit počet barev originálu jen na dvě barvy - to vám ale ztratí hromadu detailů v
jiných barvách - a pak části přebarvit pomocí výměny barev (to vše najdete v manuálech). Filtr ve
PhotoLine to udělá najednou, nic neztratí a barvy si vyberete sami.

Chcete méně drastičtější barvy? Žádný problém, zkuste negativ - ale musíte si ho pak také přebarvit,
viz obr.3. Pokud se vám to zdá málo barevné a chcete raději náladovku, zkusíte jiný filtr. Že to jde, o
tom nás přesvědčí obr.4.

Chcete ještě dojemnější náladu? Zkuste filtr na obr.5. Navíc ovšem můžeme na našem výsledku
aplikovat zase ještě jiný filtr, takže plakát 4 předěláme na obr.6. a hned to vypadá jako surrealistická
malba.

Děláte-li raději grafiku, můžete z fotografie udělat i nějakou rytinu či kresbu perem, ŕ a la zimní krajina
na obr. 7. Chcete tomu dát víc distrakce či pohybu? Zkuste jiný filtr a přidejte tomu i barvu starých
tisků, jako na obr. 8. Na netu jsou desítky takových filtrů, navíc zdarma ke stažení, a dají se použít
nejen na klasickém Photoshopu, ale i na Paintshopu i či Photoline!!!
Jak vidíte, lze z obyčejné fotografie udělat něco, co sice nemusíme hned nazývat vysokým uměním, ale
zato je to rychlé a už vůbec přitom nemusíme umět malovat :-). Ještě snad toto: na netu také najdete
desítky tutoriálů, které vám to podají lépe, než jsme to tu stačili udělat my. Ale nám šlo jen o ukázku,
ne vyšší školu grafiky. Jak ty tutoriály najdete? Stačí dát do netové hledačky "tutorial graphics" a
určitě najdete nejméně dvacet adres s dobrými radami. Případně přidejt ei mníé programu, který máte,
třeba PSP a podobně, abyste to měli šité "na míru". Většinou jsou jen v angličtině, ale obrázky
komandy mluví samy o sobě.
Neodolal jsem a z fotografie prvního sněhu na naší zahradě jsem vyrobil tuhle pohlednici

(pochopitelně podle zde uvedených instrukcí . . .
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UMĚNÍ PSÁT.
(ukázka z knihy Umíme psát?)

Předpokládejme tedy, že jste na přednášce naslouchali dobře - ale to
ještě neznamená, že jste to také dobře zapsali. Mají vaše poznámky
správnou strukturu? Tu získáte, když předběžně prolistujete tu část
skripta, kde se to popisuj: všimněte si, jak je text rozdělený, do
kterých odstavců, co je podtrženo, kde jsou obrázky a podobně. Já
vím, řeknete: autor na to měl čas a hlavně měl zkušenosti, předem
znal to všechno, o čem píše. Ale nedejte se mýlit: Není to tak těžké
leccos správně odhadnout . . .
Nikdo není perfektní.
Návod, jak psát dobré poznámky nikdo nemá - nějaký univerzální
neexistuje a ten, co by vyhovoval vám, si musíte najít sami. Ale co to
povídám, jistě jste si ho už vytvořili. A že s ním nejste spokojeni? I to
je správné, to vám pomůže ho dál vylepšovat. Jakkoliv jsem tu
zdůrazňoval důležitost poznámek, ani ty nejsou všechno a teprve dlouholetá zkušenost nám řekne, kde
jsme se strefili a kde ne - prozatím musíme užívat to, co známe, začít s menšími změnami - velké
změny by vám víc ublížily než pomohly - a postupně ho zdokonalovat.
Formu doporučit mohu hned: sám jsem ji kdysi použil, když jsem viděl, že si někteří studenti v
kroužkovém bloku přeložili stránky vertikálně napůl u a psali poznámky z přednášek jen na levou
půlku. Tu pravou pak používali když studovali, na vysvětlení, dodatky, zdůraznění a příklady - pokud
možno jinou barvou nebo jen tužkou, k lepšímu odlišení. Poznámky by ovšem měly být ucelené,
organizované a měly by se dát snadno rozluštit.
Osobně jsem na tento problém narazil hned v prvním roce na univerzitě, protože na gymplu jsme na
všechno měli učebnice, že ano a do těch jsme sem tam něco připsali tužkou či perem. Sešity, jistě, měli
jsme poznámkové sešity, ale ty byly spíše na domácí úkoly a podobně. Bylo nás hodně, co jsme si
tehdy poznámky nepsali, prostě jsme spoléhali na to, že vlastně všechno bylo v učebnici a hlavně na
naši - tehdy ještě téměř panenskou, paměť. Sem tam se také ovšem dělaly poznámky do sešitu a
profesoři sami kladli důraz na určité věci, občas dokonce osobně doporučili to či ono pořádně zapsat,
doslova. A stačilo jen nakouknout do učebnice, abychom přesně zjistili, kde jsme: byly tam názvy
kapitol, odstavce i obrázky. Toho se profesoři drželi a kdo si může přát víc?
Podtrhávat?
U opravdu dobrých skript by ovšem mělo stačit jen podtrhávat (nebo označit barevným markerem, po
česku "fixem" ) - jenže co? To nové nebo to důležité? Ono totiž u toho nového nebylo vždy tak
zřejmé, co je důležité a co jen nové. Používal jsem dvě barvy tužek a na přednášce jsem podtrhával

tužkou - tehdy ještě nebyly fixy dost průsvitné - červenou to důležité (pokud jsem to vůbec věděl .-) a
modrou jen to nové. Doma jsem si to pak celé projel a dopodtrhal (to je čeština!) červenou to důležité i
v tom novém, modře podtrženém. Při užití markeru by to znamenalo, že to nové a důležité by bylo
fialové, což je jistě výhoda proti barevným tužkám, kde se druhá barva téměř ztratila. Metoda to nebyla
špatná - stránka sice nevypadala hezky, ale to by tak nevadilo. Bohužel to nepracovalo tam, kde se
podtrhávat nesmělo, třeba v knihách z knihovny. Navíc jsem se při tom moc nenaučil - soustřeďoval
jsem se hlavně na podtrhávání (co vybrat, abych neměl všechno modré? :-) a věc jsem zkoumal jen
povrchově. Neptal jsem se přitom totiž onu neslušnou, ale nutnou otázku "proč?", která je při učení
opravdu nezbytná.
Poznámky vůbec.
Z výše uvedených důvodů jsem také rychle přešel ještě na zapisování vlastních poznámek, ve kterých
jsem ovšem podtrhával až v době, kdy jsem se připravoval ke zkoušce, když už jsem toho znal víc
(a to nové už nebylo nové :-)). Mám totiž hlavně fotografickou paměť a podtrhávání jí opravdu
pomáhalo. Ovšem účelem poznámek není psát vše, na to by vám jinak stačilo přinést si na přednášku
magnetofon. Jenže zkuste se podle něho učit - nedá se v něm ani pořádně listovat :-). Navíc tomu chybí
to hlavní: poznámky jsou už samy o sobě jakési zahuštění látky, zbývající "ředina" projde sítem
vašeho třídění a zbudou jen zlaté nuggety :-). Jenže to chce umět se ve všem orientovat, předem, co je
důležité a co ne, co je nové a co je jen "ředina". To chce právě tu určitou přípravu před přednáškou, ale
neviděl jsem ještě studenta, který by to dělal pravidelně - obvykle mu na to nezbývá čas, často se ani
nemá z čeho připravovat. A i když to zkusíte, je to jistá ztráta času - o přednášce to budete slyšet po
druhé. Ale i tak je dobré znát alespoň názvy kapitol a odstavců, proběhnout si to rychle a prolistovat
stránky, případně prohlédnout obrázky - ušetří vám to pak hodně času. To lze udělat klidně o přestávce
před přednáškou - zbaví vás to pak mnoha dohadů a máte to v čerstvé paměti. Dalšími vodítky jsou
například různé poznámky přednášejícího: kde zvýší hlas, kde se zastaví, něco zdůrazňuje, přidá
příklad a podobně. Dobří profesoři to alespoň dělají.
Už jsme tu psali, co dělat, když ztratíte rytmus, synchronizaci. Na druhé straně se ale také nenechte
svést tím, že je látka lehká - to také odláká pozornost - a i když už myslíte třeba dopředu, mějte uši
"nastražené". Látka se velice rychle může změnit v něco důležitého a vy byste právě o to přišli. Zde
vám opět pomůže ono předběžné nakouknutí do skript. Pro dělání poznámek osobně já sám používám
metodu Rapidskript ( je popsána v Příloze) a mentální mapy (viz dále).
Poznámky tzv. lineární.
Většina z nás zapisuje poznámky způsobem "lineárním", tj. pod sebe, tak jak se píše, ty novější pod ty
staré. Výhodou je, že se nemusíme starat o souvislosti - ale pozor, to je také jejich nevýhoda! Můžeme
sice občas udělat šipku mezi různými sekcemi, ale spojitost, ne, to už je horší - zápis je celkem
nepřehledný, rychle hledat v něm nemůžete a podtrhávat různá hesla sice trochu pomůže, ale zase
nemůžete podtrhávat každou řádku, že ano. Existuje ovšem ještě jiný způsob, řekli bychom paralelní,
nebo snad geometrická (viz mentální mapy).. Ta analogie je tu hlubší: normální počítač totiž také
pracuje "seriově" v čase, i když může běžet několik procesů (tasks) najednou - paralelní počítač naopak
zpracovává různé části jedné úlohy současně - chce to ovšem víc mikroprocesorů. Náš mozek patrně
tyto schopnosti také má :-)..
Ještě větší nevýhodu lineárního systému poznáme, když třeba píšeme počítačový program. Ano,
počítač bere jednu instrukci za druhou a najednou zjistíme, že musíme skočit v programu někam jinam

nebo i zpět. I vymysleli naši pra-programátoři komandu GOTO. Program někam skočil a odtamtud
mohl buď pokračovat normálně, nebo se vrátit zpět, anebo zase hned skočit jinam. To není problém,
dáme další GOTO, ne? Jistě, ale po čase je v programu úplný les těch GOTO a co je horší, skáče to
tam různě, jako figury na šachovnici a najednou se skočí vedle, teda chci říci špatně. Program se vám
zasekne - ale to už znáte, máte přece doma Windows, ne?
Dokonce pro to vymysleli i název: špagetový softvér. Naštěstí někdo chytřejší pak vymyslel subrutiny to jsou ucelené mikroprográmky, na které se dostanete komandou GOSUB NĚKAM a program tam
skočí, vykoná jeden či více úkolů a zase se vždy přesně vrací tam, odkud přišel - má totiž na konci
komandu RETURN, návrat..
Mentální mapy ©.
Asi před pěti lety jsem objevil zajímavou knihu Angličana Tony Buzana ("The Mind Map Book"),
kde popisuje svůj systém mentálních map ©. Je to metoda, kterou vynalezl a také si ji dal registrovat
coby copyright. A stala se tak úspěšná, že si Tony založil firmu a přednáší svou metodu po světě.
Koumáci z oborů počítačů totiž vymysleli ještě tzv. flow charts, jakési schémátko programu, tak jak
běží (když běží :-)). Proč? Z důvodů praktičnosti: zkuste z tisíce řádek programu na první pohled
uhodnout, co to vlastně dělá! Pravda, každá linka má tzv. poznámky, ale i tak je to nepřehledné.
Diagram naopak ukáže přímo různé funkce ve formě stromu, jehož větvemi jsou různé části programu,
obsahující obdélníky se jmény funkcí, kterou při tom či onom kroku program vykonává. A podle
spojovacích čar pak vysledujeme nejen kde zrovna jsme, ale kam půjdeme v příštím kroku koneckonců jsou tam i "rozcestí", tzv. decision blocks. A tady asi Tony dostal svůj nápad . . .
Mapování.
Název je ovšem jen přibližný: je to vlastně grafické zobrazení širokého tématu s mnoha podtématy ve
formě jakéhosi "stromu" - podtémata jsou zobrazena coby jednotlivé větve, přičemž data, která spolu
souvisí, na stejné větvi visí :-). Nejjednodušší je to ukázat na obrázcích. Obr1a. ukazuje soupis věcí,
které potřebuji udělat, když chci jet na chatu. Obr.1b. ukazuje totéž, ale ve formě "mapy".

Pochopitelně nejde jen o to, že to je přehlednější: celé "aranžmá" také pomáhá naší paměti - věci se

lépe pamatují, když se na něco zavěsí. Tony ovšem rozjel svou metodu ještě dál: navrhl použití
různých barev, přídavných obrázků, prostě čehokoliv, co upoutá a případně vzbuzuje další asociace,
teda vzájemné spojení. Každý si pak svou mapu udělá podle sebe - je to tedy t.zv. volný formát.
Důležité je, aby každý klíčový bod - tj. odkud vyrůstá další větev - měl svoje klíčové jméno, nejlépe
jedno či dvě slova. Detaily Buzanovy metody jsou v mé knize "Umíme se učit?"( Klub KČK). Mapu si
uděláme na začátku jen na nečisto, než se zacvičíme. Pak ji prostudujeme a zjistíme, zda je obsahově
správná, vyjadřuje-li správné nadřazenosti a spojitosti a také zda je opravdu efektivní. V případě
přípravy na zkoušku bychom měli zpaměti umět nejen vyjmenovat všechny důležité větve, ale i data na
nich. Opět si příliš nesvazujeme ruce formou či detaily - daleko produktivnější je mapy zjednodušovat
než naopak.
Výsledky.
Nejen že se z mapy rychleji učíme, ale také si to déle pamatujeme, protože objevujeme nové
souvislosti, které to zakotvení v paměti posilují (něco jako háčková slova z kapitoly o paměti v knize
"Umíme se učit?"). Obzvláště výhodné jsou mentální mapy pro psaní článků, výtahů, reportů či
rozpracování nových poznatků. Také pro učení je to výborná pomůcka, neboť už kreslením mapy se
vlastně učíme.
Osobně používám tyto mapy skoro na vše - jakmile si na ně zvyknete, nemůžete bez nich ani být. Tak
například dvouhodinovou prezentaci mé přednášky mám jen na jednom papíru. Podobně, když
naslouchám nějaké přednášce, dělám si mapu hned při tom. Napsat si jen "obsah" a z toho pak později
udělat mapu - to není jen ztráta času, ale také ztráta důležitých souvislostí! Brzo jsem se vytrénoval
natolik, že už vím předem, kam přednášející míří, kdy odbočuje nebo začíná nový námět. A co víc:
naučil jsem se velké střídmosti v mých poznámkách: věci, které se dají logicky odvodit, zbytečné
detaily či drobnosti, to vše nás jen rozptyluje a zabírá místo na papíru. Vzpomínám, jak jsem si kdysi
na technice dělil data na "nová", "důležitá", "zajímavá" a "potřebná". Nuže mapy mě naučily něco
jiného: dělit data jen na "důležitá" a "ta ostatní". Opět se ukazuje pravidlo, že detaily jen zatěžují
paměť a co je horší, většinou se tam udrží déle, než ty důležité věci, právě proto, že se nám zdají
"zajímavější".
Obsahy knih a učebnic.
Po čase jsem si začal psát i obsahy knih, co jsem kdy přečetl - ale opět jen mapou - a to celou knihu na
jednu, maximálně dvě stránky (v tom případě používám obrácenou stranu téhož papíru, abych to
neztratil :-). Kostru mapy mi dá sám "Obsah" či seznam kapitol: každá kapitola je totiž nová větev, na
kterou pak věšíte témata a podtémata, fakta a podobně. Nejprve si knihu prolistuji, abych si udělal
představu, jak je vlastně sestavená, nakreslím si strom, většinou podle názvu kapitol, a pak už se začtu
do první kapitoly. Mapku kapitoly (navěšenou na tu první větev), většinou dělám až po přečtení celé
kapitoly - ale dá se to dělat i hned, když to umíte - a to z označených vět v knize (které značím jen
měkkou tužkou a to ještě jen svislou čárou na okraji knihy - ta lze později snadno vymazat).
Jiná situace je u učebnic či vysokoškolských skript - tam nestačí mapa na jeden papír, ale je lepší
udělat si mapu každé kapitoly či přednášky na jeden či dva listy - ale nikdy ne víc! Ze začátku vás
to pochopitelně bude svádět dát do mapy vše, ale toho se brzo zbavíte, když se vám to na ten papír
nevejde - a budete přemýšlet, zda to tam patří, nebo ne. Pokud potřebujete příklady či soubor dat ve
formě čísel, to už se dá udělat na jiný papír a pak přidat do kroužkového bloku hned za mapu - není to
prostě vhodné to zamíchat do mapy. Většinou si mapu ani nemusím memorizovat, když je dobře

dělaná, vybaví se mi totiž jaksi už "sama".
I zjednodušování map je učební proces - prostě později vymažete to, co je zbytečné nebo i změníte
celou strukturu.. Mapa se dá rozdělit i na víc papírů, ale tak, aby každý papír měl ucelené větve samotnou větev ale nikdy nedělíme na dva papíry. Celá skripta se pak dají složit jako sešit - nebo do
kroužkového bloku, kde jednotlivé stránky jsou mapy jednotlivých kapitol. Vytvoříte-li si mapy už
během školního roku, pomůže vám to lépe přejít k dalším kapitolám, hlavně k těžší látce a na konci
semestru budete překvapeni, když zjistíte, co všecko si už pamatujete. Nejen, že nebudete ztrácet čas
děláním map "až potom", ale poznáte, že jste se tehdy při tom "kreslení" už i hodně naučili a tak
budete mít před zkouškami lehčí práci.
Poznámka: Těm, kdo jsou zvyklí učit se z poznámek, nedoporučuji, aby přešli jen na mapy coby
záznam přednášek - mohli by být před zkouškou nepříjemně překvapeni - pro ty je lepší používat mapy
dělané až z poznámek doma, a při detailnějším studiu. Jiní, kteří studují jen ze skript, najdou
užitečnost map hned od samého začátku. A ještě něco pro lidi, co jsou zvyklí dělat s počítačovými
flow-charts: mentální mapy jsou něco zcela jiného, už proto, že slouží jinému účelu.
Další informace.
Na netu je pár počítačových programů, které nám mají pomáhat generovat mentální mapy©, navíc
pěkně vypadající, když je vytisknete, ale to je také vše. Věřte, že obyčejný papír a barevné tužky
dokáží daleko víc: nějak víc angažují náš mozek a ten je pořád ještě ten nejdůležitější nástroj . Pokud
můžete, přečtěte si také nějakou knihu od Tony Buzana, případně navštivte jeho net-stránku:
http://www.buzancentre.com/TBuzan.html nebo http://www.buzan.co.uk Nakonec přikládám ukázku
mé mapy (Fig.3.), kde jsem se snažil přijít na to, jak "dohotovit víc projektů včas a rychleji". Pokud
jste také takoví jako já (že toho hodně začnete, ale míň už dokončíte :-), zkuste si udělat takovou mapu
sami, budete překvapeni. Při hledání závěrečné odpovědi jsem použil můj vlastní malý trik: nechal
jsem si jednu větev na udělání závěru a patřičné spojitosti s jinými větvemi jsem očísloval, místo abych
mapu překresloval tak, jak by správně měla být. Je to tedy mapa pracovní, ale o to víc by měla
ukazovat, jak se to vlastně dělá.

To byl jen takový nápad, řeknete - nu ano, ale i to už je vlastně inspirace, a takový "zlepšovák" vám

může někdy hodně pomoct. Dnes najdete inspiraci hlavně v použití počítače - tak například poslední
dobou se místo oněch žlutých přilepovacích lístků, dají dělat elektronické, které vám pravidelně
vyskakují na obrazovce, např. k procvičování. A to nemluvím ani o sublimálním učení, kde se "hlášky"
objevují na obrazovce jen zlomek vteřiny, takže je nevnímáte, ale vaše podvědomí ano.
Srovnání skript a poznámek.
Po přednášce - nejlépe co nejdříve, nejpozději druhý den, kdy si ještě nejvíc pamatujeme - si
poznámky přečteme. Ale ne samostatně: otevřeme si vedle skripta a srovnáváme. A nejen čteme, ale
také hned pozorujeme, co je kde navíc, kde je změna, jak je to důležité, zda se to doplňuje a podobně.
To je vhodná doba k barevnému podtrhávání ve skriptech a přídavným poznámkám navíc, to už ale
do pravé poloviny poznámkového bloku. 24 hodin je také ještě jinak (podle vědců) důležitá doba. V té
době je třeba látku v paměti "utužit" a případně opravit "chyby" v našem myšlení, ještě než se
permanentně "zapálí" do naší paměti. Při čtení se hlavně snažíme textům porozumět, což nám
pomůže (viz lekce o paměti) si je i lépe zapamatovat. To se zdá samozřejmé, ale ne vždy jsme schopni
vše na první čtení pochopit. To je normální jev - otázkou je, zda se zastavit, dokud tomu
neporozumíme, nebo místo označit a jít dál. Druhá metoda je lepší - koneckonců stejně se budeme
muset vracet víckrát, zatímco získat co nejdřív přehled o celé sekci má svůj vlastní benefit, tedy
prospěch. Naše paměť si ovšem sama vybírá, co se jí k zapamatování líbí, co si chce zapamatovat, ale
to nelze příliš spoléhat - spíše naopak. Už Freud přece říkal, že zapomínáme, protože chceme
zapomenout :-).
Stará anekdota říká, že nejlépe porozumíme přednášce, když ji sami přednášíme. Ovšem přednášet
můžeme, jen když předmětu dostatečně rozumíme. Je to tedy takový začarovaný kruh. Kde je tedy
řešení? V případě knihy máme výhodu, že si ji můžeme "předčíst". A pak začneme knihu studovat
aktivně, tj. kriticky a navíc expresivně. Pasivní, tzv. receptivní studium prostě hltá fakta postupně,
zatímco expresivní studium se je snaží hned aktivně vyjádřit, případně to vysvětlit jiným - a tím i
sobě.
Jiné takové dobré pravidlo je studovat knihu jako celek, ne jen rozkouskované porce, které se pak
těžko spojují a navíc nás svádí, abychom každou část přežvykovali stejnou dobu, ať je to podstatné či
nepodstatné. Učení "vcelku" nám také lépe pomůže pochopit "obsah" - detaily lze doplnit později,
případně je vynechat, když jsou nepodstatné. Jinými slovy, dělat to asi tak, jako když sestavujeme
mentální mapy.
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FREEWARE A JINÉ DROBNOSTI

V sekci Netsvětu jsme také pravidelně popisovali různé freeware, tedy softvér zdarma a podobně.
Protože je mnohý ještě k sehnání, uvádíme ho i zde.
• Jeden takový milý program je 1 by 1 (one-by-one) je krátký
prográmek, který vám umožní hrát různá hudební čísla ve formátu
MP3 a to buď v pořadí nebo dokolečka, případně i několik
vybraných z několika různých složek (directories). Program je
dlouhý jen 20kb a lze ho stáhnout zdarma na:
http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/
• Jiný program je CDEX - je to převaděč různých formátů, tak
např. z normálních CD na MP3. Ten přehrávač mi pak na obrazovce
televize ukáže menu a už se jede. Program CDEX je dlouhý asi 1meg
a je tam mnoho věcí, které uspokojí i odborníky. Najdete ho na :
http://www.cdex.n3.net A ano, je též zdarma.
• Psal jsem tu nedávno o programu, kterým se dá nahrávat přímo
na MP3 formát, dBpowerAMP Music Converter, co je na
http://www.dbpoweramp.com/download.htm a n a stejné stgránce ještě "Auxiliary Input") ať už z
magnetofonové pásky, gramodesky, radia a pochopitelně i z mikrofonu. Zkusil jsem to a napsal jsem
kamarádovi fonodopis, který jsem mu přiložil do pošty. Nahrálo to dobře i můj roztřesený "stařecký"
hlas, má to však nevýhodu: normálně se používá komprese 32kb/s - to znamená, že to zabere pořád
ještě kolem 200kb na minutu. Jsou tedy dvě řešení: udělat větší kompresi - už na tom pracuji - nebo to
nahrát v jiném formátu - zatím jsem zkoušel midi, ale programy kupodivu rozloží jen na nějaké tóny
piana a zní to spíš jako zvonění v uších :-). Vlastně ještě jedno řešení existuje: nahrát do na CD a
poslat to obyčejnou poštou - ale fuj, jaká to dekadence!
• Existují programy, kterým můžete ovládat spínání a vypínání PC , případně i jednotlivých
programů a to v určitých časech. K čemu to je? Při použití programů, které zaberou určitý čas: výpočty,
nahrávání hudby či mluvy, stahování programů z netu, prostě všude, kde to zabere moc času a vy
nemůžete u počítače pořád sedět.
• Program od Jana Čapka, se jmenuje se TurnoOff a je na http://dexter.letcho.cz a umí zapínat i
vypínat programy, převážně ty s .EXE. Ovládání je jednoduché. Nevím proč, ale když skončí program,
vypne mi to i počítač, i když jsem si tuhle alternativu ve čtverečku nezaškrtnul - to mě ale neva,
používám ho tak, že to právě potřebuji, totiž PC běží třeba do půlnoci, zatím co já si spokojeně spím (
možná ale, že to dělá jen na Windows ME 2000 :-). Program je zadarmo.
• Potřebujete někam jít, ale počítač nechat běžet dál? No to by nebyl žádný problém, že ano, ale co

když ho chcete zastavit ve vaší nepřítomnosti? Takových programů jsem viděl a zkusil už víc, ale
nejlépe mi poslouží český program, nazvaný Vypnutí počítače. Jistě žádný super-senzacechtivý název,
to ne, ale zato má super-operace. Proč? Protože vám opravdu správně uzavře všechny pochody a fajly,
než to vypne. A to je prosím u Windows ME často dost obtížné. Kde jsou ty doby, kdy se počítač
vypnul a bylo to, dnes by vám prostě krachnul a ještě byste přišli o nějaké záznamy na disku. Program
je to český a najdete ho na: http://www.sweb.cz/ladislav.skokan/ (ťukněte si tam na něj na běžícím
sloupci vlevo) a je zcela zdarma.
• Jiný program je Shutdown, též zdarma, na htttp://www.dbpoweramp.com Dělá také víc, než umí
Wokna: umí RESTART, LOG-OFF, SUSPEND, HIBERBATE, SHUT-DOWN A SHUT-DOWN
AUTOMATIC. Je dobrý obzvláště pro případy, kdy nechceme PC vypínat zcela, ale jen "uspat", nebo i
ulehčit mikroprocesoru. Zkuste to, za ty peníze to stojí za to :-)!
• Známý poštovní program Foxmail se vylepšil - umí teď psát ve formátu TXT i HTML jako
Outlook (i s českou diakritikou) a navíc nemá ony viro-díry jako onen (doslova zadní otvory - zde
vidíte, jak jsou ty viry asi v oblibě :-). Navíc odpovídá na poštu ve stejném formátu, v jakém ji sám
dopis dostal - chytré, což? Program umí kontrolovat anglický spelling a mnoho jiných věcí. Je zdarma
a je ke stažení na: http://fox.foxmail.com.cn/english.htm
•Netová rychlostahovačka JOC Web Finder je vynikající v tom, že používá několik netových
hledaček najednou (Yahoo, Altavista, Google a Hotbot a jiné) a zobrazí je jednořádkově, tj. nemusíte
poskakovat po 10 na stránku.Nález můžete seřadit alfabeticky i jinak navíc využít, takže příště se k
celé věci vrátíte ve zlomku vteřiny. A také jsou tam výběrové filtry, logické kombinace nálezů a
podobně. není to sice onen super-inteligentní hledač, který nahradí sekretářku, po kterém už léta
toužím, ale zatím ho nikdo ještě nenapsal :-). JOC je ale zdarma a je ke stažení na:
http://www.jocsoft.com/jwf/index.htm Poznámka: od té doby se vyrojilo nejméně deset dalších
stahovaček
• Našel jsem na netu program TextAloud, který čte textové fajly a přemlouvá je na zvuk - přitom je
zapisuje na clipboard ( do notesu) a to vew fomrátu MP3 ("hustotu" záznamu lze zvolit, 32 kbps
klidně stačí) nebo ve formátu WAV ( ale dostanete nejméně desetkrát delší fajly). Byl jsem překvapen,
jak je program zvukově a výslovnostně kvalitní. Je to sice shareware, jen na 20 dní, ale zkuste si ho a
možná, že do něj pak těch 25 dolarů obětujete. Dokonce tam můžete naládovat řadu textových fajlů a
on vám je poměrně rychle přemluví a uloží na disk (rychlost tj. kvalitu lze také nastavit, ale neviděl
jsem rozdíl ani při té nejrychlejší konverzi. Nu a představte si, že při 32kbps si můžete na CD vypálit
50 hodin (ano to není, překlep!) článků přeměněných na řeč a přehrávat si to třeba v automobilu na
mp3-přehrávačce. Takhle si dokonce můžete nechat nahlas přečíst i poštu, zatímco děláte něco jiného.
Bohužel použitá řeč je zatím jen angličtina a pár světových jazyků. Najdete ho na:
http://www.nextup.com.
• Zasekávají se vám některé programy a tím i Windows? Ťuknete na http://www.koeltzsch.com/ a
tam si naládujte program Killprocess. Když ho rozběhnete, ukáže vám všechny programy, co vám
zrovan běží, včetně toho zaseklého, a dvojím ťutím na něj si ho odstraníte ze seznamu. Ostatní
programy pak mají možnost běžet dál. Neťukejte na ty, které neznáte - vyhodilo by vám to třeba okna,
ne nemyslím ty v kanceláři, a museli byste nastartovat znova. Ale i tak by to nebyla žádná tragedie - po
nastartování to běží jako dřív, žádná destrukce. Ale program má právě umožnit běh dál, bez
znovustartování Woken - jinak byste ztratili vše, co jste si před zaseknutím nestačili uložit! • Máte
DVD a chtěli byste ho přehrát na PCčku? Jistě, můžete si koupit různé programy, ale tento je

zdarma. Co všecko umí? Teda nejen DVD, ale přehrává i AVI (VCD), MPEG4 a jiné formáty. Okénko
na obrazovce lze libovolně zmenšit či zvětšit, má to i zvětšení (zoom), paměť, slow motion
(zpomaleně), start, stop, různé filtry a control bar, kterým se můžete na filmu posunout kdekoliv a
zastavit. Pak lze udělat snímek (snapshot), třeba třeba pomocí tlačítka PrintScreen na vaší klábosnici
a okopírovat ho do nějakého grafického programu (pomocí Paste). Program Zoomplayer na DVD je
zdarma a je ke stažení na: http://www.inmatrix.com/files/zoomplayer_download.shtml
Zopakujme si tu ještě i adresy, které jsme tu v knize různě předtím uvedli:
• dBpowerAMP Music Converter je na http://www.dbpoweramp.com/download.htm? Na té samé
stránce je t.zv. "Auxiliary output")
• CDEX, na http://www.cdex.n3.net/ je ripper
• mp3DirectCut najdete na: www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch.
• mp3merge a najdete ho na: http://www.hitsquad.com/smm/programs/MP3Merger/
• Grafický program Iview (najdete ho na http://www.irfanview.com/ a je zdarma ke stažení), tam se to
dá vyjasnit - viz ta druhá fotka.
• Stařičký PSP311, také grafický je na: http://www.winsite.com/bin/Info?500000007638.
• Nu a pak je tu i tzv. "předčítačku" pošty. Jedna taková, zcela zadarmo, je EREMOVE
http://www.eremover.bizhosting.com/ Pro její instalaci musíte ovšem znát vaše data z vašeho
provideru, ale to seženete lehce dotazem a na zde uvedené stránce najdete i návod. Co vše umí, si
anjděte zde v kapitole o virusech.
• Objevil jsem opět jedno dobré české radio na Netu - RADIO VALC je na:
http://www.radiovalc.cz/. Výhoda je, že má šest kanálů, takže si jistě vyberete:
• Radio Valc Live, • Valc 1 - Gold, • Valc 2 - Country, • Valc 3 - Hit, • Valc 4 - Rock, • Valc 5 Classic, • Valc 6 - Valcarka ( lidovky) a navíc má každé různé kvality přenosu: 16 a 64 kb/s. Přeji vám
všem dobrý poslech.
(Poznámka: dnes (2004) je už na netu přes 30 různých stanic, stačí si dát do hledačky "radio cz" a už je
máte.
• Objevil jsem ještě jedno dobré české rádio na Netu - COUNTRY RADIO je na:
http://www.countryradio.cz/. Už název říká, co tam najdete- mají tam i interview se zpěváky a vůbec
různé zajímavé věci. Skočte si na tu stránku, tam najdete, kam ťuknout na "živé vysílání" po Netu - a
co víc, je tam i program na jednotlivé dny a hodiny.
• Dostal jsem e-mail z Anglie
- a brzy nato mi zavolal také i pan Paul Copeland z britské BBC TV, která natáčí několikadílný seriál o
VM ( Vojničově Rukopisu) pro TV kanál "ART & ACADEMIC". Půl hodiny jsme se příjemně bavili
o "českém spojení", jak on nazývá mou teorii, že VM napsal Čech. Četl sice můj čtyřdílný článek v
anglické Hurontarii, ale mou knihu "Záhadný rukopis", co vyšla v našem Klubu KČK, dosud nečetl, je
totiž zatím jen v češtině. Vy ovšem tu možnost máte, přihlaste se do Klubu a napište si nám o adresu.
Poznámka: píše se rok 2004, seriál prý v BBC vyšel, ale ještě jsem ho neviděl. Máme také stránku
VM, na http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/VM/

