
Knižní novinky

SKYPE: TELEFONUJEME PŘES INTERNET – Jan Kuneš

CP Books, 96 stran 119 Kč

Tato kniha popisuje jeden z nejznámějších počítačových produktů poslední

doby, a to od jeho instalace přes ovládání až po pokročilá nastavení. Doz-

víte se, jak využívat službu SkypeOut, tedy volání do sítí mobilních operáto-

rů a operátorů pevných linek, a získáte informace o službě SkypeIn, s níž

získáte vlastní telefonní číslo Skype. Autor se v knize věnuje i možnosti

použití služby Skype mimo počítač a pevným telefonům na našem trhu

určeným právě pro službu Skype. 

Kniha je opatřena množstvím obrázků, které zachycují veškeré postupy

nutné pro ovládnutí programu. Autor se nezapomněl věnovat ani novinkám

týkajícím se služby a popisuje také řešení nejčastějších problémů. 

JAVA BEZ PŘEDCHOZÍCH ZNALOSTÍ – James Keogh

CP Books, 280 stran 219 Kč 

Jestliže pro vás byla Java dosud zakletá a studium složitých skript nebo

jiné pokusy na psaní programů či pro nároky zkoušek nestačily, je zde

učebnice, pomocí níž uchopíte výuku Javy za správný konec. Kniha si

neklade za cíl naučit vás vše najednou, ale vysvětlit postupně to, co

potřebujete, abyste zakrátko chápali základní principy a mohli psát jed-

noduché, ale plně funkční programy. Začnete od toho, jak funguje počí-

tačový program, a poznáte, jak snadno se píší instrukce v Javě. Dále se

ponoříte hlouběji do základů jazyka, pochopíte význam datových typů

a proměnných, naučíte se používat příkazy, metody, třídy. Budete umět

ve svých programech ošetřovat chyby a komunikovat s databázemi.

Pochopíte i základní principy objektového programování, jako je napří-

klad dědičnost. 

AUTOCAD 2006 – ZÁKLADNÍ KURZ – George Omura 

Softpress, 384 stran 359 Kč

George Omura, autor zabývající se AutoCADem, vytvořil tento manuál,

aby zájemcům usnadnil výuku AutoCADu a AutoCADu LT. Jeho přímý

výklad a praktická cvičení se zaměřují na provádění zásadních úkolů.

Ať již jste v AutoCADu úplní začátečníci, nebo si potřebujete rychle

osvěžit určitý postup, AutoCAD 2006 – základní kurz vám poskytne

spolehlivé pokyny. Seznámíte se s nástroji pro kreslení, obsaženými

jak v plné aplikaci AutoCAD, tak v LT verzi, a naučíte se přesně a rychle

rýsovat, editovat výkresy AutoCADu, vytvářet 3D modely, uspořádat

výkres pomocí hladin, bloků, skupin a externích referencí, účelně při-

dávat poznámky a kóty, rychle zjistit plochu a vzdálenosti, extrahovat

skrytá data nebo nastavit AutoCAD pro tiskové úlohy. 

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE – Jon Canfield, Tim Grey 

CP Books, 280 stran 299 Kč

Sdílet své fotografie s dalšími lidmi bývá obvyklou touhou každého

fotografa. Digitální fotografie, počítače a internet dnes poskytují

zájemcům více možností, jak své fotografie předvést. Tradičním

a i nadále oblíbeným způsobem prezentace je tisk. Dnešní velmi

vyspělé technologie tisku umožňují i běžným uživatelům si s fotografie-

mi „vyhrát“ a dosáhnout skvělých výsledků. Zkušení fotografové vám

v této přehledné knize nepřetížené technickým žargonem poradí

s celým procesem tisku – od výběru tiskárny a vhodného média až po

přípravu snímků, aby vytištěné fotografie svou barevností a kvalitou co

nejvíce odpovídaly vašim představám. Kniha však není zaměřena jen

na tisk, dozvíte se i to, jak si vytvořit fotogalerii na webu nebo jak při-

pravit digitální snímky k promítání na projektoru.

155KNIHY

Hudba a video 
s programem Winamp
Miroslav Klíma | CP Books, 137 stran, doporučená
cena 129 Kč, v češtině 

A čkoliv mezi multifunkčními multimediálními přehrá-
vači panuje už dlouho ostrá konkurence na všech

platformách, skvělý přehrávač Winamp 5.0 má stále
velmi silné postavení. A právě díky tomu vzniklo druhé
vydání příjemné publikace, která vám poměrně podrob-
ně ukáže přitažlivý Winamp z mnoha různých úhlů
pohledu. Přitom je důležité, že autor stále věnuje vel-
kou pozornost staršímu Winampu verze 2.91, což je
dědictvím z prvního vydání (rok 2002). Samotná kniha
je rozdělena do 6 kapitol.

Po rychlém úvodu se ve druhé kapitole, nazvané
Winamp, zcela ponoříme do téměř kompletního české-
ho prostředí Winampu a postupně si projdeme všech-
ny flexibilní panely modulárního přehrávače – Hlavní
panel, Panel ekvalizéru, Playlist, Miniprohlížeč, Video

a samozřejmě Knihovnu
médií (Media Library).

Počátek třetí kapitoly, která
se jmenuje Pluginy pro pře-
hrávač Winamp, nabízí insta-
laci standardních i nestan-
dardních plug-inů, které
mohou velmi výrazně vylepšit
a doplnit celý Winamp. V cel-
kem šesti kategoriích (Gene-
ral Purpose Pluginy, DSP 

Pluginy, Vizualizační pluginy, Vstupní pluginy, Výstupní
pluginy, a dokonce Hry) se vám následně představí 29
různorodých plug-in modulů.

Čtvrtá, krátká kapitola Skiny obsahuje popis tří pěk-
ných klasických skinů.

Návratem do historie je maličká pátá kapitola
Winamp 3, popisující sice progresivní, ale silně nestabil-
ní přehrávač Winamp 3.0, který jednoznačně odmítlo
mnoho uživatelů původního Winampu 2. Proto ho muse-
la mateřská firma Nullsoft opustit a bojovat na dvou
frontách – pokračovat ve vývoji řady 2.xx (kompletní inte-
grací videa v definitivně poslední verzi 2.91) a zároveň
bleskově vytvořit zcela nový supermoderní přehrávač.

A právě v poslední kapitole, výstižně nazvané To nej-
lepší nakonec, se letmo seznámíme s aktuálním přehrá-
vačem – Winampem 5.03, který všem nabízí skvělý kok-
tejl přitažlivých nápadů v profesionálním provedení.

Samotný text knihy doplňuje mnoho černobílých obráz-
ků a solidní rejstřík. Celkově jde o kvalitní publikaci,
která určitě potěší všechny začínající uživatele přehráva-
če Winamp.  Michal Pohořelský
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