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Staré hráčské hity
stále táhnou
Z úctyhodného počtu téměř
940
hráčských
programů
v databázi serveru Slunečnice.
cz se vůbec nejstahovanějším
v měsíci lednu stal Scorpions
Wincheater 2.07. Jde o rozsáhlý
komplet pomůcek pro počítačové hráče. Díky němu mají hráči
volně k dispozici tisíce cheatů,
návody, kódy, hesla, tipy, triky
a další nástroje pro většinu her
na PC a dalších herních zařízeních. Nedostatek sněhu na českých horách měl pravděpodobně
podíl na tom, že se na druhé
místo vyhoupl simulátor sjezdového lyžování ORF-Ski Challenge
2008. Hráči si v něm mohou
vybrat různé tratě, typy lyží,
a dokonce i počasí. Bronzovou
příčku obsadil freeware s oblíbenou karetní hrou Mariáš.

SIGMATEK SBR-1000

VERBATIM

Nejlevnější Blu-ray
přehrávač?
Portál Blu-ray.com informoval o nejlevnějším Blu-ray přehrávači na
evropském trhu. Přichází s ním známý výrobce multimediálních
zařízení SiGMATek. Model SiGMATek SBR-1000 bude prvním stolním Blu-ray přehrávačem od této firmy a v Evropě se objeví na jaře
tohoto roku.
Navzdory nízké ceně nabídne velmi dobrou výbavu, porovnatelnou
s aktuálně uváděnými výrobky renomovaných značek. Chybět mu nebude
HDMI 1.3, videovýstup 1080p a dekodér Dolby Digital Pls/Dolby True HD
a samozřejmě bude kompatibilní s profilem Blu-ray 1.1.
Výroba takto levného Blu-ray přehrávače je možná díky nové
technologii produkce optických hlav, o níž nedávno informovaly
společnosti Sony a Nichia. S předpokládanou cenou 250 eur (přibližně 6 260 Kč) bude SiGMATek SBR-1000 ještě dostupnější než
Sony BDP-S300 nebo Samsung BD-P1400 (dva dosud nejlevnější
evropské Blu-ray přehrávače).
Info: www.blu-ray.com

Další generace
disků
Společnost Verbatim, která se
nedávno pustila do výroby externích pevných disků, už zveřejnila
novou generaci 2,5“ modelů.
Dodávají se v kapacitách 120,
160, 250 nebo 320 GB za cenu
1 772 Kč až 4 595 Kč (doporučená
maloobchodní cena). Verbatim
vylepšil univerzálnost svých 2,5“
externích disků – nabízí je jak
v provedení s USB rozhraním, tak
i v kombinovaném provedení USB/
FireWire. Použité disky se otáčí
rychlostí 5 400 ot./min. USB
modely se dodávají s nástrojem
Nero BackItUp 2 Essentials pro
zálohování dat s mnoha individuálními možnostmi nastavení.
Info: www.verbatim-europe.com

EFI BIOS

Snadněji do BIOS
PRODUKT ADOBE

Hrajte si s multimédii
v Directoru 11
Firma Adobe představila novou
verzi softwaru Director, nástroje
pro tvorbu interaktivních multimediálních aplikací. Nejnovější
verze Directoru obsahuje prostředí umožňující autorům multimédií,
animátorům a vývojářům vytvářet
interaktivní aplikace, hry, e-learningové kurzy nebo simulace.
Tvůrcům obsahu program
umožňuje lokalizovat aplikace
s použitím kódování Unicode,
vytvářet ve hrách a simulacích realistické pohyby s fyzikálním modulem Ageia PhysX. Program Adobe
Director 11 by měl být dostupný
koncem března roku 2008.
Info: www.adobe.cz
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BIOS počítače je pro řadu uživatelů z hlediska ovládání a pochopení poměrně složitý. Snadnější
nastavení by měl přinést tzv. EFI
BIOS (Extensible Firmware Interface) s jednoduchým grafickým
uživatelským rozhraním a ovládáním myší. Již dlouho na něm pracuje firma Intel, později se ho ujala skupina Unified EFI Forum
(www.uefi.org), reálné výsledky
však dlouho nebyly vidět. Na
letošním CeBITu proběhla první
ukázka, a to ve stánku firmy MSI.
EFI BIOS by měl nejen usnadnit
nastavení (přetaktování, nastavení

úspory), ale také umožnit update,
streaming audia a videa i provozování jednoduchých programů
(hry, browser, messenger). Ze
strany MSI šlo však zatím pouze
o demonstraci. Kdy se základní
desky s EFI BIOS začnou prodávat, to oznámeno nebylo. Mělo by
však jít o desky P35-Neo3.
Na CeBITu se objevila i další
zajímavost z oblasti základních
desek MSI. Prezentovaná deska
byla totiž chlazena tzv. Stirlingovým motorem, který je poháněn
teplým vzduchem. Čipová sada je
pak vlastně chlazena teplem, které sama vyrobí, a to v případě, že teplota přesáhne
60 °C. MSI to nazývá AIR
power cooling fan.
Info: www.msi.com.tw
SNADNÝ PŘÍSTUP:
EFI BIOS by měl přinést
jednodušší grafické
rozhraní.

CZ.NIC

Blog o doménách
Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .CZ, má od konce ledna letošního roku vlastní internetový zápisník. Na adrese
http://blog.nic.cz chtějí zástupci
provozovatele registru doménových jmen .CZ prezentovat své
nápady, plány a projekty, které už
byly spuštěny nebo jejichž spuštění se teprve chystá. Zaměstnanci sdružení očekávají od blogu
především to, že bude fungovat
jako most mezi internetovou
komunitou a CZ.NIC.
Návštěvníci blogu v něm tak najdou texty jak od členů vedení, tak
od pracovníků zákaznické podpory,
programátorů a administrátorů.
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INZERCE

VÝZKUM FIRMY NOKIA

Morph: Mobil využívající
nanotechnologií
Chtěli byste mít tak pružný
mobilní telefon, že byste ho mohli
klidně ohnout a obepnout jím
zápěstí ruky? S novým konceptem futuristického mobilního
zařízení Morph, který představila
firma Nokia, by to mělo být bez
problémů možné.
Koncept Morph, který byl
vyvinut centrem Nokia Research
Center (NRC) a univerzitou
v Cambridgi, představuje výhody nanotechnologií v kapesních
přístrojích budoucnosti. Jedná
se o pružné mobilní zařízení, které si uživatel může uzpůsobit do
různých tvarů. Jeho konstrukce
je průhledná, a dokonce se
dokáže sama čistit. Solární články pak konceptu zajistí dostatek
potřebné energie. Autoři konceptu Morph chtěli poukázat
především na to, že uživatelé se
nebudou muset omezovat pouze
na jediný tvar přístroje. Díky
speciálním materiálům a minia-

turním součástkám si tak několika
jednoduchými pohyby budou
moci telefon doslova „ohnout“
tak, jak uznají za vhodné.
Není to ale jen ohebnost, co činí
nové koncepty atraktivními. Díky
zmíněným miniaturním rozměrům
se možná za několik let dočkáme
přístrojů, které budou tenké jako
papír a navíc ještě průhledné.
„Doufáme, že koncepty Morph
budou plnohodnotně prezentovat
velký potenciál nanotechnologií,“
říká Dr. Tapani Ryhanen, vedoucí
laboratoří Nokia Research Center
v Cambridgi.
Finský výrobce mobilních
telefonů Nokia představil svou
vizi budoucnosti v newyorském
Muzeu moderního umění. Tam se
až do 12. května bude konat
výstava s názvem Design and
the Elastic Mind, na které lze
spatřit další zajímavé projekty
jiných společností.
Info: www.nokia.com/A4126507

PANASONIC

Kamery rozpoznají
lidskou tvář
Dvě full-HD kamery s označením
SD9 a HS9 od Panasonicu jsou
natolik inteligentní, že dokáží rozpoznat, jestli snímáte lidskou tvář.
Tyto kamery jsou vybaveny speciální technologií, díky níž dokáží na
záběru automaticky detekovat tvář
a upravit nastavení a kontrast tak,
aby bylo dosaženo co nejlepšího
výsledku. Proto i při natáčení ve světelně náročnějších podmínkách,
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například v interiérech, zůstávají
tváře jasné a neztrácejí se ve stínu.
Kamery HDC-SD9 a HDC-HS9
kromě toho nabízejí plné vysoké
rozlišení full-HD a řádkování s rozlišením 1920 × 1080p. Kromě
toho jsou nové modely vybaveny
třemi optickými čipy, optickou
stabilizací obrazu a objektivem
Leica Dicomar.
Info: www.panasonic.cz

