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AKTUALITY

PRODEJ HUDBY

Plánuje Microsoft 
mobily Zune?
Firma Musiwave, která nabízí 
stahování hudby pro mobilní 
telefony, byla převzata Micro-
softem. Cena za nákup se pohy-
buje přibližně kolem 46 milionů 
USD. Společnost Musiwave 
například koncipovala online 
obchod firmy Orange – prodá-
valy se zde například hudební 
skladby nebo vyzváněcí melo-
die. Microsoft chce prostřed-
nictvím Musiwave nabízet nové 
obsahy pro svůj hudební pře-
hrávač řady Zune. Podle Micro-
softu mají být v budoucnosti 
některé mobilní telefony také 
vybaveny vlastnostmi přehrá-
vače Zune.
Info: www.musiwave.net

Mobilní portál O2 Active je uživa-
telům nově k dispozici zcela zdar-
ma, a navíc jim díky spolupráci 
s portálem Centrum.cz přináší 
hned několik zbrusu nových 
služeb, jako například XChat nebo 
přístup k e-mailu na portálu Cent-
rum.cz. Zákazníci O2 tak budou 
mít přístup k nepřebernému 
množství informací přímo ve svém 
mobilu, aniž by se museli obávat 
o výši vyúčtování.
Komentář redakce: Ani se nám 
nechtělo věřit, že O2 poskytuje 
něco zdarma, ale služba je sku-

tečně bezplatná: neplatí se za 
přenesená data ani měsíční 
paušál. Podmínkou je, že neo-
pustíte stránky O2 Active. To 
však není potřeba, protože na 
těchto stránkách naleznete 
všechny informace, které shá-
níte: zprávy, jízdní řády, dopra-
vu, počasí, mapy, program 
televize, e-mail, chat, kina, 
inzeráty i horoskopy. Placené 
zůstávají jen kategorie Erotika, 
Downloads a Mobilní TV, při 
přechodu na placenou službu 
však budete upozorněni.

ALIANCE HOMEPLUG

Zásuvky LAN 
standardizovány
V zápasu o celosvětový standard 
zásuvek pro domácí sítě se průmys-
lové sdružení IEEE rozhodlo pro 
návrh aliance HomePlug. Na jeho 
bázi nyní vyzniká standard IEEE 
P1901. Již existující Powerline řeše-
ní od členů HomePlug aliance – jako 
je například Devolo – mají být kom-
patibilní s budoucími zařízeními 
IEEE P1901. Pro techniku Powerli-
ne hovoří relativně vysoké rychlosti 
a také velmi jednoduché sesíťování 
bez nového pokládání kabelů.

Ke členům aliance patří napří-
klad také Intel a Samsung. První 
zařízení podle nového standardu 
P1901 by mohla být dostupná nej-
dříve v polovině roku 2008.
Info: www.homeplug.org

ON-LINE HUDBA

Amazon prodává skladby bez DRM
Trh s on-line hudbou je jasně rozdělen: působí zde především iTunes 
od firmy Apple – a potom zbytek. Jasný leader trhu s logem jablka 
prodal až dosud přes tři miliardy skladeb. Do kruhu prodejců však 
začíná vstupovat nový gigant – Amazon. Ten by mohl trůn Applu 
trochu rozkývat. 

Nabídka Amazonu je jistě lákavá: on-line obchodník nabízí již od 
samého počátku mnoho skladeb, a co je důležité, nevybavuje je 
ochranou DRM (Digital Rights Management). Ve výběru nejsou žád-
né velké mezery: hudební katalog zahrnuje kolem dvou milionů skla-
deb od více než 180 000 umělců. 

U většiny songů se Amazon nezříká pouze DRM, ale také vodozna-
ku. Kupující mohou MP3 soubory libovolně často vypalovat a ukládat 
na hudební přehrávače pro vlastní potřebu. Bohužel však Amazon 
(stejně jako Apple) nenabízí možnost znovu stáhnout ty MP3 soubory, 
které jsou například ztraceny vinou havárie pevného disku.
Info: www.amazon.com

E-BOOK READER

Čtečka knih od 
Amazonu
Internetový portál Amazon před-
stavil vlastní značku čtečky elek-
tronických knih. Ve Spojených 
státech se prodává za 399 USD 
(asi 7200 Kč) a do její paměti se 
vejde asi dvě stě knih. Ke kopíro-
vání elektronických publikací, 
blogů nebo novin přitom uživatel 
nepotřebuje počítač. Obsah se do 
paměti přenáší prostřednictvím 
bezdrátové sítě EVDO, což podle 
internetové stránky společnosti 
BBC může snížit poptávku ze 
zemí mimo USA. Amazon v sou-
časnosti nabízí ke stažení asi 
90 tisíc knih včetně bestsellerů 
za cenu 9,99 USD (asi 168 Kč).

MOBILNÍ BACKUP 

Záloha dat 
v mobilu
Kontakty, kalendář, poznámky, 
úkoly – to všechno můžete mít 
uloženo v mobilním telefonu. 
Představte si však, že mobilní 
telefon ztratíte, někdo vám jej 
ukradne nebo se z něj data 
vymažou. 

Ze všeho nejhorší je asi ztrá-
ta kontaktů – znovu ukládat do 
mobilního telefonu jména a tele-
fonní čísla, to jistě není zrovna 
příjemná záležitost. Firma 
Logos slibuje, že již brzy vás 
podobná nepříjemnost nezne-
klidní. Chystá totiž spuštění 
webové aplikace, která se 
postará o kompletní zálohování 
dat v mobilním telefonu. 
A odpadnou všechny typické 
překážky, jako je párování tele-
fonu s počítačem, synchroniza-
ce s Outlookem apod. Data se 
totiž budou zálohovat na web, 
kde budou v bezpečí.
Komentář redakce: V nejbližší 
době budeme službu testovat, 
v příštím čísle přineseme první 
postřehy o mobilním „backupu“.

WAP ZADARMO

O2 nabízí 
službu Active zdarma




