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Velká podzimní soutěž 

Vyhraj hodnotné ceny v soutěži s
Chytrou planetou IBM!

Anketa
Elektronický papír a čtečky knih:

výborný vynález, nahradí knihy (22%)

kniha je kniha (78%)

Hlasuj  Celkem 599 hlasů
 Komentářů: 152, poslední dnes 08:46
Zprávičky

CrossOver Games 8.0
4.9. 23:21 | Nová verze
Před dvěma dny vyšlo CrossOver
Games 8.0 . Seznam změn  zmiňuje
podporu nových her - Dragon Sky, Last
Chaos, Jade Empire, Ether Saga,
Perfect World, Left 4 Dead, Tales of
Monkey Island, Shaiya. Dále opravuje
regrese v různých hrách, různé problémy
se správou paměti a povoluje Shader
Model 2.0 a 3.0 ve výchozím nastavení.
David Watzke | Komentářů: 12

3GPP proti IETF skupině pro otevřen…
4.9. 23:14 | IT novinky
Standartizační organizace 3GPP  (mající
na svědomí především mobilní
komunikaci) se postavila  proti vzniku
pracovní skupiny při IETF , která by se
měla starat o standartizaci otevřenýhch
kodeků. Zatím byly skupině předloženy
návrhy kodeků CELT  a Skype SILK ,
další jsou přislíbené. Argumentem 3GPP
je, že činnost této skupiny se překrývá
právě s působností samotné 3GPP,
ovšem zcela při tom opomíjí důraz na
otevřenost kodeků.
Petr Tomášek | Komentářů: 4*

Amarok 2.2 Beta 1
4.9. 23:03 | Nová verze
Vyšel Amarok 2.2 Beta 1 . Přináší
spoustu nových funkcí, změn a oprav.
Novinkou je mj. aplet s videoklipy a
fotkami relevantními k tomu, co zrovna
hraje.
David Watzke | Komentářů: 14

Ovladače NVIDIA 190.32 beta
4.9. 22:57 | Nová verze
Vyšly ovladače NVIDIA 190.32 beta .
Opravují chyby, umožňují manipulovat s
rychlostí chladiče (Coolbits) a rozšiřují
schopnosti VDPAU na GPU s podporou
funkcí VDPAU skupiny C. Jde o
dekódování MPEG-4 Part 2, DivX 4 a
DivX 5 a o algoritmus kvalitnějšího
škálování obrazu.

Nej anket na AbcLinuxu
Ankety s nejvíce hlasy

Pro brouzdání po webu nejčastěji
používám prohlížeč
Jaké (nejbližší) rozlišení používáte pro
běžnou práci?
Které web browsery používáte?

Nejkomentovanější ankety
Myslíte si, že by mělo být
dekriminalizováno nekomerční sdílení
autorských děl?
Měl by mít občan povinnost vydat v
trestním řízení hesla ke svým
zašifrovaným datům?
Vadí vám diskusní příspěvky bez
diakritiky?
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čtečky knih:

Váš hlas do ankety byl přijat.
Elektronický papír a čtečky knih:
výborný vynález, nahradí
knihy

22%
(130)

kniha je kniha 78%
(469)
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Vložit další komentář

3.9. 22:53 David Watzke | skóre: 71 | blog: Blog... |
Bystřany (Teplice) 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Určitě super, protože knihy jsou pro mě utrpení.
Nepraktický a navíc k nim potřebuju denní světlo,
protože jinak se mi špatně čte.
Blog .Watzke.cz  | LinuxWiki  | Gentoo Overlay  | Talk is cheap,
show me the code.

3.9. 23:28 Ash | skóre: 42 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Jeden by myslel, že je dneska na trhu tolik různých
svítidel s tolika druhy světla, že si vyberete...?

3.9. 23:43 David Watzke | skóre: 71 | blog:
Blog... | Bystřany (Teplice) 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit
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škálování obrazu.
Luboš Doležel (Doli) | Komentářů: 22

Akvizice Oracle-Sun: EK to vyšetří d…
4.9. 17:12 | IT novinky
Evropská Komise (EK) rozhodla, že
potřebuje spustit 90-denní důkladné
vyšetřování , a až po něm může
rozhodnout, zda schválí či neschválí
akvizici firmy Sun Microsystems firmou
Oracle. EK se obává o databázové
zákazníky - že se jim může omezit
výběr, nebo se jim mohou zvýšit ceny za
databáze. Jedná se o 90 pracovních dní,
konec vyšetřování bude 19. ledna 2010.
Akvizici přitom již před 2 týdny schválil
americký regulační orgán (Department of
Justice) .
Ladislav Dobiáš | Komentářů: 40

Tapety od magazínu Linux Format
4.9. 17:10 | Zajímavý článek
Opět došlo k vypuštění  tapet z dílen
časopisu Linux Format, s linuxovou
tématikou.
David Kolibáč | Komentářů: 12*

Trojitá: IMAP e-mailový klient pro Qt
4.9. 16:21 | Zajímavý software
Vyšla první veřejná verze  e-mailového
klientu Trojitá . Mezi zajímavé vlastnosti
má patřit efektivita implementace IMAPu,
úspora přenášených dat, stahování
zpráv po částech, práce offline či
možnost přístupu k poště přes SSH.
Jan Kundrát (jkt) | Komentářů: 38

Návrhy na opravy normy ISO/IEC 29…
4.9. 16:19 | IT novinky
Před pár dny byly členským státům
postoupeny ke schválení první návrhy
na opravy normy ISO/IEC 29500
(OOXML). Pokud v dokumentech
naleznete chybu nebo změnu, která by
se podle vás neměla provádět, pošlete
tuto informaci společně se zdůvodněním
do konce září (pro korigenda) nebo října
(pro amendmenty) na e-mailovou adresu
Jiřího Koska uvedenou v odkazovaném
blogpostu. Pokud budou přípomínky
opodstatněné, budou zahrnuty do
výsledného stanoviska ČR k návrhům
změn.
Daniel Kvasnička ml. | Komentářů: 1

xorg-server 1.6.99.900
4.9. 15:54 | Nová verze
Vyšel xorg-server 1.6.99.900 , první a
poslední snapshot verze 1.7, po kterém
budou následovat RC verze. Mezi
novinky patří přepracovaná správa
vstupních zařízení, X Input 2 s podporou
pro Multi-Pointer X (více kurzorů
najednou) a podpora VGA Arbitration .
Kód XKB byl pročištěn a již jej nelze
zakázat při kompilaci a server potřebuje
jeho data při spouštění.
David Watzke | Komentářů: 1

Mesa 7.5.1
4.9. 06:38 | Nová verze
Phoronix informuje  o vydání Mesa
7.5.1 . Opravuje swap-buffery v Intelím
ovladači (problémy v Doom 3 a dalších
hrách), dále opravuje menší úniky
paměti v GLX a nějaké chyby v
Gallium3D a OpenGL.
David Watzke | Komentářů: 0

Centrum | Napsat | Starší

Možná bych si vybral  Ale nevím no, patrně je
to způsobený mým horším zrakem a číst pod
obyč. lampou v šeru nebo ve tmě je pro mě na
prd.
Blog .Watzke.cz  | LinuxWiki  | Gentoo Overlay  | Talk is
cheap, show me the code.

4.9. 09:58 vencour | skóre: 48 | blog: Tady je
Vencourovo | Praha+západní Čechy 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Jak pamatuju, když je poutavá knížka, tak i
šero je dostatečné. U Vládců loutek jsem šel
domů od vlaku a četl pod lampama, nedokázal
jsem čekat nd pořádné světlo.

Ty nejhlubší objevy nečekají nutně za příští hvězdou.
Jsou uvnitř nás utkány do vláken, která nás spojují, nás
všechny.

4.9. 11:06 Algi | blog: Sinner 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

To už je ale pořádně stará knížka. Je to
opravdu tak dobré? Pamatuju si ještě
reklamu na ní v Dechu Draka 
I'm a firestarter, twisted firestarter...

4.9. 11:34 vencour | skóre: 48 | blog:
Tady je Vencourovo | Praha+západní
Čechy 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Heinlein i Dick jsou moje krevní skupina,
neřeknu na nic od nich, že to není dobré. A
lepší než film to je nepochybně 

Ty nejhlubší objevy nečekají nutně za příští
hvězdou. Jsou uvnitř nás utkány do vláken, která
nás spojují, nás všechny.

včera 21:01 TM 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Podle mé zkušenosti z toho co vidím v okolí je
toto typická výmluva člověka, kterého ke čtení
nikdo nevedl a on si pak zdůvodňuje, proč se
této činnosti nemůže věnovat. Nebude číst ani
elektronické knihy. Na médiu nezáleží, ale
klasická kniha, noviny, časopis mají několik
výhod - dlouhou životnost, nepotřebují energii
mají větší rozlišení. Čtu často na displeji
telefonu či notebooku, ale je to nouzovka. Viděl
jsem specializovanou čtečku, není to o mnoho
lepší.
Nejde jen o beletrii. S nostalgií vzpomínám na
dobu, kdy člověk spolu s médii se zakoupeným
např. HP-UX dostal i pěknou řadu vcelku
kvalitně vázaných manuálů. Jo, to byla ta
doba, kdy "snižování nákladů" ještě u
seriózních firem patřilo málem mezi sprostá
slova...

včera 22:57 David Watzke | skóre: 71 |
blog: Blog... | Bystřany (Teplice) 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Já se tím nijak netajím, že nejsem žádnej
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TEAM LEADER, Programmer -
Documentum
Analyst/developer J2EE - senior
Programátor systémového SW –
České Budějovice (ref.č.60001)
OBCHODNÍ REPREZENTANT
MOST
Programátor .NET
Programátor-analytik
IT pracovník
IT developer
PL/SQL Developer
Developer Java & J2EE

 
Pracovní nabídky

Implementační specialista (konfigurace
SW)
Programátor C/C++
Junior helpdesk specialista
operátor T-mobile

Rozcestník
AbcLinuxu
Událo se v týdnu 36/2009
ecoSimplix – moravské linuxové PC
ITBIZ.cz
Využití webinářů pro firemní účely
roste
ČSÚ: průměrná mzda v Česku téměř
23 000 korun
LinuxEXPRES
Recenze knihy Softwarové pirátství
bez záhad
Rychlý správce souborů PCManFM

Doporučujeme
linux.cz
64bit.cz

Placené odkazy
Autobazar AAA Auto Brno
e-pocasi.cz

čtenář. Ale tohle co píšu je pravda, třeba u
Mistrovství v C++ jsem to zjistil 
Blog .Watzke.cz  | LinuxWiki  | Gentoo Overlay  | Talk
is cheap, show me the code.

4.9. 10:57 xkucf03 | skóre: 29 | blog: xkucf03 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Ironie? Jeden druh svítidel  nám pomalu mizí.

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají,
a že mají směr. Frantovo.cz , vpsFree.cz , SQL-Výuka.cz

4.9. 19:40 Filip Jirsák | skóre: 55 | blog: Fillog 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

To přece nevadí, zůstává spousta dalších,
třeba otevřený oheň nebo krb.
„Dva internety za cenu jednoho.“ (reklama O₂)

včera 01:04 xkucf03 | skóre: 29 | blog:
xkucf03 
Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

jj, až nám EU zákáže všechno, můžeme
svítit loučemi (a bydlet v jeskyni).

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co
dělají, a že mají směr. Frantovo.cz , vpsFree.cz ,
SQL-Výuka.cz

včera 01:13 Drom | skóre: 24 | Kdyne 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Ovsem za predpokladu, ze na to bude
smernice EU...
Delej si co chces, ale hlavne me s tim neotravuj. Ja
na SW patenty neverim!

včera 09:57 Filip Jirsák | skóre: 55 | blog: Fillog 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Zjevně jsem zůstal nepochopen. šlo mi
především o to, že žárovka (stejně jako
otevřený oheň) je především zdroj tepla,
pouze malá část příkonu jde na produkci
světla. Takže pokud potřebujeme svítit, je
celkem rozumné používat něco, co
především svítí, místo věcí, které
především topí.
„Dva internety za cenu jednoho.“ (reklama O₂)

včera 13:04 Ash | skóre: 42 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Třeba halogenky, že :D

včera 23:20 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

No vidíte. A přesto nikdo krby s
účinností 0,04% nezakazuje.
Mimochodem, vypadá to, že neexistuje
zdroj světla, který především netopí.

Více nabídek

http://www.abclinuxu.cz/zpravicky
http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/edit?action=add
http://www.abclinuxu.cz/History?type=news&from=10&count=15
http://www.jobs.cz/index.html
http://www.jobs.cz/index.html
http://jobs.cz/pd/92578?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/1255063?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/7820688?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/12444375?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/5546587?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/12409447?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/917576?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/4849124?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/1657773?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://jobs.cz/pd/58875?fc=a-jobs&fg=a-produkt&fs=abclinuxu.cz&fm=aliance&ff=box&fi=stickfish&fb=it
http://www.abcprace.cz/
http://www.abcprace.cz/perspektiva-cz-s-r-o/implementacni-specialista-konfigurace-sw
http://www.abcprace.cz/perspektiva-cz-s-r-o/programator-c-c
http://www.abcprace.cz/perspektiva-cz-s-r-o/junior-helpdesk-specialista
http://www.abcprace.cz/lucky-live-s-r-o/operator-t-mobile
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=7&url=http%3A%2F%2Fwww.abclinuxu.cz
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=7&url=http%3A%2F%2Fwww.abclinuxu.cz%2Fclanky%2Fnovinky%2Fudalo-se-v-tydnu-36-2009
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=7&url=http%3A%2F%2Fwww.abclinuxu.cz%2Fclanky%2Frecenze%2Fecosimplix-moravske-linuxove-pc
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=16&url=http%3A%2F%2Fwww.itbiz.cz
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=16&url=http%3A%2F%2Fwww.itbiz.cz%2Fwebinare-firemni-ucely
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=16&url=http%3A%2F%2Fwww.itbiz.cz%2Fcsu-vyvoj-platu-rust
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=20&url=http%3A%2F%2Fwww.linuxexpres.cz
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=20&url=http%3A%2F%2Fwww.linuxexpres.cz%2Fknihy%2Frecenze-knihy-softwarove-piratstvi-bez-zahad%3Fsource%3Drss
http://www.abclinuxu.cz/presmeruj?class=S&id=20&url=http%3A%2F%2Fwww.linuxexpres.cz%2Fsoftware%2Frychly-spravce-souboru-pcmanfm%3Fsource%3Drss
http://www.linux.cz/
http://www.64bit.cz/
http://www.aaaautobrno.cz/
http://www.e-pocasi.cz/
http://blog.watzke.cz/
http://www.watzke.cz/
http://www.linux-faqs.org/
http://overlay.watzke.cz/#cz
http://www.abclinuxu.cz/lide/xkucf03
http://www.abclinuxu.cz/blog/xkucf03
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=38
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=38
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#38
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#12
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=12329&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#38
http://frantovo.cz/blog/index.php?q=zakaz-zarovek-v-eu-mraz-prichazi-z-bruselu
http://frantovo.cz/blog/
http://vpsfree.cz/
http://sql-vyuka.cz/d/node/18
http://www.abclinuxu.cz/lide/Filip.Jirsak
http://www.abclinuxu.cz/blog/fillog
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=73
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=73
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#73
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#38
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=7626&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#73
http://www.abclinuxu.cz/lide/xkucf03
http://www.abclinuxu.cz/blog/xkucf03
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=102
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=102
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#102
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#73
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=12329&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#102
http://frantovo.cz/blog/
http://vpsfree.cz/
http://sql-vyuka.cz/d/node/18
http://www.abclinuxu.cz/lide/Drom
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=104
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=104
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#104
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#102
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=708&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#104
http://www.abclinuxu.cz/lide/Filip.Jirsak
http://www.abclinuxu.cz/blog/fillog
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=118
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=118
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#118
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#102
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=7626&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#118
http://www.abclinuxu.cz/lide/ash
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=124
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=124
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#124
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#118
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=14666&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#124
http://www.abclinuxu.cz/lide/hrachj
http://www.abclinuxu.cz/blog/jenda
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=148
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=148
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#148
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#118
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=14600&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#148
http://www.abclinuxu.cz/jobs


[zdroj ]
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows

včera 23:33 xxxs | skóre: 7 | blog:
vetvicky 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

samozrejme ze existuje, ale je to cista
organika - fosforeskujuce bakterie, na
teplo ide okolo dvoch percent. kto uz
dal dnes zrat svojej ziarovke?

dnes 08:45 Filip Jirsák | skóre: 55 | blog:
Fillog 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Jestli to nebude tím,že se krby
nepoužívají ke svícení, ale k topení.
„Dva internety za cenu jednoho.“ (reklama O₂)

dnes 08:46 Ondrej 'SanTiago' Zajicek 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

> Mimochodem, vypadá to, že
neexistuje zdroj světla, který
především netopí.
A jak si na to prisel na zaklade toho
zdroje? Ten odkazovany zdroj vubec
nerika nic o tom, jak moc ty svetelne
zdroje topi. Uvedena procenta nemaji
mnoho spolecneho s energetickou
ucinnosti premeny elektriny na
viditelne svetlo (protoze vychazeji ze
světelného toku a ne ze zářivého toku
ve viditelnem spektru, a hodnota
svetelneho toku je ovlivnena citlivosti
oka na danou frekvenci svetla).

včera 10:14 kyknos | skóre: 16 | blog:
Quid novi? | Ranša Rosa 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

EU? ve svycarsku, USA atd, take zakazuje
EU?
nechcete si aspon najit spravneho vinika?
Fuck Christ. Bevar Christiania.

včera 13:35 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

V Čechách a ve Slezsku za to může EU.
Kdybych žil v USA, tak bych z toho vinil
nějaký USA-úřad. Kdybych žil ve
Švýcarsku (ano, Švýcarsko si tímto
velmi pokazilo reputaci svobodné země
- nějak to jde všechno dopr.), vinil bych
z toho nějaký švýcarský úřad.
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows
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dnes 08:46 Ondrej 'SanTiago' Zajicek 
Re: Jeskyně
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

> V Čechách a ve Slezsku za to může
EU.
A nemuzou za to spis obcane, ze si
zvolili takove zastupce do EP, kteri
tohle schvalili?

4.9. 12:36 David Ježek | skóre: 49 | blog: Mostly_IMDB |
Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Myslím, že pár lidí jako ty si tady plete e-ink
displeje s klasickými pda/mobily atd. na e-ink taky
potřebuješ denní světlo, nemá vlastní zdroj
podsvícení. jeho kontrast je horší než u papíru. mě
osobně se s tím nijak úžasně nečetlo, dva typy
zobrazení, kdy buď zůstávají artefakty po
předchozích stránkách, nebo musí po každém
otočení stránky proběhnout rušivý refresh, to není
zatím nic pro mě. rozlišení také nic moc, stojí to
MOC peněz, člvoěk aby se bál, že mu to někdo
ukradne, nebo že to rozbije. možná až ten displej
snese ohýbání a nárazy a řtečka bude stát do
2000kč, pak třeba názor změním, ale při
současných cenách na cz trhu za nic-moc první
generaci je to výsměch.

4.9. 13:10 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

jj, tiez som to nezaregistroval, ze sa jedna o
anketu na e-ink, mohlo by to byt viac zvyraznene;
e-ink oproti normalnym kniham nema sancu;
mozem hlasovat este raz? :)

4.9. 13:14 kyknos | skóre: 16 | blog: Quid novi?
| Ranša Rosa 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

proc by nemohl mit e-ink vlastni zdroj podsviceni
(samozrejme nemusi, ale to nemusi mit ani lcd)
a proc by nemohl byt e-ink na mobilu?
muj e-ink mobil od motoroly podsviceni ma
Fuck Christ. Bevar Christiania.

4.9. 16:26 Leoš Literák | skóre: 73 | blog: LL | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Verim, ze za padesat let tuto anketu moc resit
nebudou, papirove knihy budou pro fajnsmekry,
ale vetsina beznych knih se bude cist z nejakeho
elektronickeho media. At uz beletrii, odbornou
literaturu, ucebnice nebo treba denni zpravy.

Einstein: vize bez implementace je halucinace.

4.9. 20:16 David Ježek | skóre: 49 | blog:
Mostly_IMDB | Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

to bude dřív než za 50 let. spíš tak za 10 let,
ostatně v IT už je to dávno. a co bude za
padesát let? to mi bude 80, takže pokud tady
ještě budu, myslím, že mě budou trápit jiné
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věci než nějaký e-ink .

4.9. 21:04 xm | skóre: 34 | blog: Osvobozený blog
| Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Za 50 let se už číst knihy nebudou, budem si
je uploadovat přímo do hlavy 
Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!

4.9. 21:09 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

A spolu s tím i patřičné státní patche, že.
(když vidím bezpečnost některých
dnešních RFID i jiných systémů - to by
byla sranda uploadovat do hlavy nic
netušícím lidem místo knih něco jiného)
(té doby se děsím)
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows

4.9. 23:46 otula | skóre: 38 | blog: otakar |
Brno 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

to bude dřív než za 50 let. spíš tak za
10 let

Já bych to, Davide, neviděl tak horké. Je to
pár let zpátky, co byl rok 2000 sci-fi
budoucnost s létajícími auty a umělou
inteligencí, a rok 2009 bylo totální sci-fi,
spojované už s úplně jinou civilizací. No, a
jediné, co se tak nějak změnilo, tak že už se
na dnešních počítačích dají přehrávat i filmy,
ale desktopové prostředí ani nezrychlilo, že
jsou auta o něco bezpečnější, a že má každý
mobilní telefon... 
Červi jsou moc milá zvířátka, zvláště když má jejich
chovatel výhrady proti chování tučňáků

včera 00:24 Drom | skóre: 24 | Kdyne 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

...ale desktopové prostředí ani
nezrychlilo...

No ono by zrychlio, kdyby se spolu s
vykonem nezvedala i narocnost sw...
Delej si co chces, ale hlavne me s tim neotravuj. Ja
na SW patenty neverim!

včera 01:38 otula | skóre: 38 | blog:
otakar | Brno 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

No to já vím :)
Červi jsou moc milá zvířátka, zvláště když má
jejich chovatel výhrady proti chování tučňáků

4.9. 21:19 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit
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nebo musí po každém otočení stránky
proběhnout rušivý refresh

Ten refresh za chvíli naprosto přestaneš vnímat.
Je to jak otočení stránky u papírkové knížky, na
pár okamžiků přestaneš číst, ale vůbec si to
neuvědomuješ.

3.9. 22:57 vencour | skóre: 48 | blog: Tady je
Vencourovo | Praha+západní Čechy 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

V pc si knížku tak nevychutnam, nevezmu ji do ruky,
neucítim barvu apod. Takže spíš ... e-booky jsou
konzum, knížka je svátek a lahůdka. (To je jen
přirovnání  )

Ty nejhlubší objevy nečekají nutně za příští hvězdou. Jsou uvnitř
nás utkány do vláken, která nás spojují, nás všechny.

3.9. 22:58 Petr Kopač | Železná Ruda 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Knihy májí spousty nevýhod - spousty papíru, jsou
těžký, nedají se číst ve tmě... Kdežto e-papír je lehký,
obsahuje kolik chcete knih a s podsvícením se dá číst
kdekoli. Já osobně si asi něco takového koupím, až to
bude víc k dostání a míň drahé. S takovou bych pak
do školy nosil už jen netbook a nějaký e-papír, což by
bylo skvělé odlehčení :)

3.9. 22:59 Heron | skóre: 41 | blog: root_at_heron |
Olomouc 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Až bude mít elektronický papír stejné nebo větší DPI
jako tiskový papír. Zatím se z monitorů všeho druhu
špatně čte. Je to buď hranaté (jednotlivé pixely,
bitmapový font) nebo rozmazané (pokus o subpixel
hinting). Číst dlouhý text bezpatkovým písmem je
utrpení.
Heron

4.9. 11:05 Kvakor 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

S postupem věku se příroda sama postará o
subpixel hinting 
Ale za bezpatkový font v e-boocích bych opravdu
vraždil (obzvlášť ti, co používají Comic Sans, by
měly zhynout pomalou a krutou smrtí  ), ješte že
ty, co jsou v PDF, jsou většinou v patkovém písmu
a u DOC/RTF/HTML to můžu relativně snadno
změnit (jediný dovod, proč mám nainstalované
doma OOs, je přávě možnost upravit soubory v
těchto formátech a uložit je do PDF).

4.9. 14:55 Jenda H. | skóre: 43 | blog: Výlevníček |
Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Já zase potřebuju pro krmení mobilu plaintext,
což o to, z PDF se dá text obvykle vytáhnout. Ale
takové PDF vyrobené pdfcslatexem s diakritikou
napozicovanou nad řádek...
BTW. se mi docela dobře čte MS Sans Serif
velikosti 10, bílý na černém.
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
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nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

3.9. 23:00 kotz | skóre: 2 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Na pročítání¨s učení - čtečku. Na čtení knihu.
Čas, který ušetříš tím, že si na to napíšeš program, strávíš tak, že
se kocháš, jak dobře to funguje.

3.9. 23:01 gtz | skóre: 17 | Brno 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

50:50 , ale papir je vzdy papir .... s knizkou se taky
dobre usina a nemusim se bat , ze mi elektronicky
cajk spadne nekam kdyz usnu. Kouzlo starych
casopisu a knizek se nejak rozplyva ....
- nejhorší jsou trpaslíci ... Ti Vám vlezou všude

3.9. 23:03 Jenda H. | skóre: 43 | blog: Výlevníček |
Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Doma čtu převážně mrtvé stromy, ale v mobilu
mám/měl jsem pár knih (1984, Little Brother, Zátah na
hackery) do autobusu apod.
TCBR  ruluje!
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky nastupují a
čeká je zákaz  | Licence Windows

3.9. 23:04 Jenda H. | skóre: 43 | blog: Výlevníček |
Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Ještě otázka do publika - na čem čtete elektronické
knihy?
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky nastupují
a čeká je zákaz  | Licence Windows

3.9. 23:08 gtz | skóre: 17 | Brno 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

mobil - pda Mobipocket , popř. mobilní adobe-
reader Linux - Evince .. v práci na Vistách přes
Foxitreader a Mobipocket
- nejhorší jsou trpaslíci ... Ti Vám vlezou všude

4.9. 00:59 pc2005 | skóre: 23 | liberec 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Ehm jednu nebo dvě jsem přečetl v textovém
editoru  (tuším kedit).
Hovořil buffer QTQ.

4.9. 08:22 Marek Bernát | skóre: 16 | blog:
Arcadia 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Jj, raz vo vlaku, keď som chcel šetriť energiu a
nešiel do X, tak som musel čítať vo vime.
Pravda, nie je to až tak macho ako čítať rovno
bity z disku 
The day went away. | The file still puts its weight on | the
tired mode-line.

4.9. 14:59 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
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Sbalit

To vám ta Xka tolik žerou? (nezkoušel jsem,
notebook nemám a na dědově ukazuje ACPI
u výdrže baterie odhad s přesností +/-
hodina)
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 09:35 Stevko 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Na hudobnom prehravaci (Emgeton M6). Sice len
TXT, ale to u vacsiny knih vobec nevadi. Nieco
podobne Kindle by som bral, ale Kindle nebrat
(DRM snad v najhorsej forme).
Ale predpokladam, ze elektornicke a obycajne
knihy budu dlho (ak nie furt) existovat popri sebe
viac menej bez problemov. Co to mam dat v
ankete?

4.9. 15:04 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Nieco podobne Kindle by som bral, ale
Kindle nebrat (DRM snad v najhorsej
forme).

Běží to na Linuxu , takže by to mělo jít nějak
ohackovat .
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 16:39 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

My o vlku ...
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 10:13 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

na PDA

4.9. 11:36 JS 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Ja je ctu obvykle na EEE 901. Ale muzu je i cist
na Palmu (pokud jsou v HTML).

3.9. 23:18 drc | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Pro me je rozhodujici moznost si delat do knih
poznamky -- dokud se tomu e-knihy nevyrovnaji tak u
me nemaji sanci. A predpokladam, ze od toho
okamziku nas jeste deli opravdu dlouha doba.

Ekonomika éry Meidži

4.9. 09:39 Stevko 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit
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Ja mam zasa rad knihy v dokonalom stave, takze
poznamky do knihy nehrozia (a nechapem, ako si
niekto moze popisat knihu). A v knihkupectve
hladam kus, ktory je neposkodeny, a snazim sa aby
taky zostal aj ked ho precitam. A uz vobec
nechapem, ako mozu niektori ludia lamat knihy -
pokusat sa ich citat prehnute naopak, ako casopisy.
Fuj. Ja to nerobim ani novinam.

4.9. 10:00 vencour | skóre: 48 | blog: Tady je
Vencourovo | Praha+západní Čechy 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Ohledně lámání hřbetu bych taky ubližoval ...
přesto třeba u skript ze ZČU to občas jinak nešlo,
i proto, že občas byla kvalita taková, že byly
potištěný skoro až u vnitřního kraje.

Ty nejhlubší objevy nečekají nutně za příští hvězdou. Jsou
uvnitř nás utkány do vláken, která nás spojují, nás všechny.

4.9. 11:57 kyknos | skóre: 16 | blog: Quid novi?
| Ranša Rosa 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

kdysi jsem delal i to, ze jsem si knihu koupil, ulozil
v perfektnim stavu do knihovny a pujcil si ji z
knihovny)
pak me povodne, kocky, zenske a dalsi incidenty
naucily, ze to nema smysl :)
kupodivu nejvice mi vadi stav "jednou octena,
trosku pomackana". kdyz je kniha octena
mnohokrat, zacne vypadat zase pekne, dokonce
lepe nez funglovka :) vzit treba do ruky meho i
nekolikrat pujceneho lonely planet pruvodce
recka je docela prima zazitek :)
Fuck Christ. Bevar Christiania.

4.9. 12:04 xkucf03 | skóre: 29 | blog: xkucf03 
Poznámky v knize
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Třeba u manuálů nebo dokumentace bych ty
poznámky chápal (jenže takovéto knihy mám
stejně většinou jen v PDF na počítači a přijde mi
zbytečné je tisknout). Do jiných knih si poznámky
taky nedělám (kdyby to bylo potřeba, tak leda
obyčejnou tužkou, aby to šlo vygumovat). Co
bych ale uvítal, jsou vícenásobné záložky –
takévé ty látkové proužky, které jsou součástí
knihy – používat místo nich papírové záložky je
nepraktické (vypadávají) a jsou ošklivé.

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají,
a že mají směr. Frantovo.cz , vpsFree.cz , SQL-Výuka.cz

včera 20:54 Víťa Šmíd | skóre: 39 | blog:
vituv_blog | Frýdek-Místek 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Lámání hřbetů  taky nemám rád, ale poznámky si
do knížek dělám. A klidně i barevným
zvýrazňovačem. K vlastnoručně opoznámkované
knize mám větší vztah než ke sterilně čisté a
nedotčené knížce. Pro dokonalý výtisk si kdykoliv
můžu zajít do libovolného knihkupectví. Výtisk
obohacený o to, co je pro mne důležité, je jenom
jeden.
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Tapeta Microsoft Internet Explorer  :-)

včera 21:49 xxxs | skóre: 7 | blog: vetvicky 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

s vlastnou knihou nech si kazdy robi co uzna za
vhodne. ak sa tak stane v knihach z kniznice,
mam chut vrazdit.

4.9. 11:05 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

???, poznamky sa do e-bookov samozrejme daju
robit :)

včera 01:06 m1c4a1 | skóre: 2 | Kobylnice 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Bylo by namístě dodat - jak? Samože mě
napadá, že udělám screenshot PDFka a v
nějakým grafickým editoru do toho budu malovat,
ale to je drbání pravou rukou za levým uchem.

včera 01:18 xkucf03 | skóre: 29 | blog:
xkucf03 
OCR tiskárna
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Sice to bylo ještě ve Windows, ale pro Linux
snad taky něco bude – viděl jsem virtuální
tiskárnu, na které cokoli vytiskneš a následně
se to prožene přes OCR.

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co
dělají, a že mají směr. Frantovo.cz , vpsFree.cz , SQL-
Výuka.cz

včera 08:36 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

no PDF nie je prave najvhodnejsi format pre
elektronicke knihy

3.9. 23:22 WIFT | "The 2nd Capital City of Beer" 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Tedy málokdy narazím na anketu, který pro mě nemá
volbu. Knihy totiž nečtu .

Mám bujnou xtici, nosím xandy (alias xíry), občas xiltovku ... kua i
v Unicode chybí X s háčkem :/

4.9. 00:30 frEon | skóre: 37 | Liberec × Olomouc 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Ja si casto tisknu i manualy. Ted tu na stole mam
vytisk dokumentace k pacemakeru, do ktereho obcas
nahlizim, kdyz si stim hraju.
Talking about music is like dancing to architecture.

4.9. 00:53 Jiří Pagáč | skóre: 35 | Krnov 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Jednoznačně e-booky. Za Kindle a potřebnou
infrastrukturu pro Kindle bych se vzdal bradky a vlasů.
REDRUM
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4.9. 06:12 Voty | skóre: 5 | blog: gemini 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Je to podobné jako se zápisníkem, po dvou letech
používání PDA nedám na tužku a papír dopustit.
Nemá to žádný logický důvod :)

Jednu rozbil a tu druhou ztratil.

4.9. 08:42 Gonio- | Olomouc 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

 Až budou ke koupení čtečky s e-papírem (s
obrovskou výdrží), velice tenké a lehké a v obchodě
za 2-3 tisíce, tak to pro mě knihy nahradí. Jinak to
zatím nemá šanci (u mě).

Každý nemůže být chytrý, protože by bylo na světě tolik chytrosti,
že by z toho byl každý druhý úplně blbý.

4.9. 09:08 Zopper 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Kniha je kniha, ale pokud někdo nevymyslí příruční
knihovnu, která bude bez ohledu na počet knih v ní
zabírat rozměr maxminálně jedné knihy (a hmotnost
to samé), tak si raději budu číst e-booky. Jen si
musím hlídat baterky...

4.9. 09:11 Max | skóre: 50 | blog: Max_Devaine 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Současná implementace je mizerná. Až bude k
dostání něco kvalitnějšího, tak určitě. Hlavně by to
chtělo lepší obraz písma. Lepší ostrosti, úhly pohledu
atd. Myslím, že za takových 5 let už by to mohlo být
dobře použitelné.
Zdar Max
Měl jsem sen ... :(

4.9. 09:23 Ladicek | skóre: 17 | blog: variace | Český
Krumlov / Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Jsem sice agresivní čtenář (čti: žádná knížka si přede
mnou není jistá, pokud ji teda zrovna nenapsal Dan
Brown  ), ale být v Evropě Kindle DX, jdu jasně do
něj. Nedávno jsem u známého zkoušel chvilku číst z
jedné čtečky (s elektronickým papírem!), byla to jedna
z těch, co jsou u nás dostupné, a bylo to úplně jako z
papíru. Akorát ještě nějak pořešit ta PDFka a bude.
Dis is one half – on a search for second one. Where art thou?

4.9. 15:15 Jenda H. | skóre: 43 | blog: Výlevníček |
Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Akorát ještě nějak pořešit ta PDFka a bude.

Já to otevřu v kpdf a vykopíruju do obyčejného
textového editoru. Když není to PDF úplně rozbité
(pdfcslatex ), tak to dává docela použitelné
výsledky. Pro dávkové zpracování bych zkusil
pstotext, ale zdá se, že mrví Husovo dědictví.
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky nastupují
a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 20:54 bazyx 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit
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Hmm, to kpdf budu muset vyzkouset. Mam <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/PRS-505#PRS-
505">PRS-505</a>, ktere sice udajne ma
podporu pdf, je ale ve skutecnosti pouzitelne
pouze minimalne (aby se to normalne dalo cist,
tak musi byt pdfka tvoreny specialne na velikost
obrazovky) a ceske znaky vypdaji po zkopirovani
jako sypany caj, nekdy se navic i podela
radkovani...

4.9. 21:53 Ladicek | skóre: 17 | blog: variace | Český
Krumlov / Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Ono je úplně jedno, v jakém PDF prohlížeči se
to PDFko zpracovává. Pokud je v PDF uložený
čistý text, pak je ho možné dostat ven, pokud
není a jsou tam třeba křivky (tiskové PDF), jste
bez šance kdekoli (zbývá jedině OCR, haha).
PDF je formát určený pro přesné ukládání
dokumentů nezávisle na hardwaru a softwaru,
čímž je menším čtečkám prostě nepřátelský.
Čtečky s displejem ve formátu okolo A4 (zatím
je nejblíž ten Kindle DX, který má displej tuším
hodně blízko US Letter) už na PDF knížky asi
plus mínus použitelné budou.
Dis is one half – on a search for second one. Where art
thou?

4.9. 09:25 xm | skóre: 34 | blog: Osvobozený blog | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Papírová kniha je sice hezká a má své kouzlo, ale je
to podle mě již archaismus  A to říkám jako velký
čtenář (hlavně sci-fi). Na svém smartphone HTC Hero
mám nyní celou knihovnu a čte se mi z něj nesmírně
pohodlně, papírové knihy už opravdu nepotřebuji. Ale
jako dárek jsou hezké, to zas jo 
Elektronický papír a dedikované čtečky knih ale
vnímám jako zbytečnost, slepou uličku. Budoucností
jsou multifunkční zařízení.
Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!

4.9. 09:33 Ladicek | skóre: 17 | blog: variace | Český
Krumlov / Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Elektronický papír je nutná podmínka nahrazení
papíru čímkoli elektronickým pro velkou část
čtenářů, mne nevyjímaje. Pro mne pak následuje
ještě postačující podmínka: ať to má displej aspoň
tak velký, jako ten Kindle DX 
Dis is one half – on a search for second one. Where art thou?

4.9. 10:02 xm | skóre: 34 | blog: Osvobozený blog |
Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Pro mě to rozhodně podmínka není 
Elektronický papír jsem viděl, vypadá to vcelku
dobře, ale nějak nevidím důvod toho, aby
elektronická kniha napodobovala papírovou
knihu. Ano, e-papír má své výhody (třeba čtení
na přímém slunečním světle, což na normálním
lesklém LCD displayi je dosti nepříjemné), ale i
nevýhody.
A já obecně radši jedno multifunkční zařízení (tím
pádem samozřejmě s barevným jasným
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podsvíceným displayem, nejlépe AMOLED, ale i
s LCD se spokojím), než mít 10 zařízení každé
pro jinou činnost (samostatný MP3 přehrávač,
samostatné PDA, samostatnou čtečku e-knih,
samostatný mobil, samostatnou GPS navigaci -
tomu všemu už dnes naštěstí díky moderním
smartphonům odzvonilo, jediné co to chce zlepšit
je životnost baterií ).
Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!

4.9. 10:20 Ladicek | skóre: 17 | blog: variace | Český
Krumlov / Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

A já obecně radši jedno multifunkční
zařízení (tím pádem samozřejmě s
barevným jasným podsvíceným displayem,
nejlépe AMOLED, ale i s LCD se
spokojím), než mít 10 zařízení každé pro
jinou činnost (samostatný MP3 přehrávač,
samostatné PDA, samostatnou čtečku e-
knih, samostatný mobil, samostatnou GPS
navigaci - tomu všemu už dnes naštěstí
díky moderním smartphonům odzvonilo,
jediné co to chce zlepšit je životnost baterií

).

A co unixový přístup? 
Já jsem na tom teda jinak: žádná takováhle
zařízení nemám, nepotřebuju a nechci, stačí mi
pitomý mobil a knížky už občas v tašce nosím,
tak bych jen nosil čtečku. Čtení z displeje je mi
silně nepříjemné, a kdyby to měl být nějaký
bazmek s displejem o třípalcové úhlopříčce, tak
to už vůbec.
Dis is one half – on a search for second one. Where art
thou?

4.9. 10:05 Kvakor 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Navíc papír se sice dobře čte při světle, ale pokud
si čtete v posteli (hlavně v noci), tak se hodí mít
display, který sám o sobě svítí. A¨le jako slepou
uličku bych e-papír neviděl, svoje uplatnění si
najde, hlavne díky nulové spotřebě při neměnném
obraze.

4.9. 09:42 Icinka 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

ZACHRANTE STROMY!!!!!!!!!!!!!

4.9. 09:59 vencour | skóre: 48 | blog: Tady je
Vencourovo | Praha+západní Čechy 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Zachraňte strom, zabijte bobra 

Ty nejhlubší objevy nečekají nutně za příští hvězdou. Jsou
uvnitř nás utkány do vláken, která nás spojují, nás všechny.

4.9. 10:06 Ash | skóre: 42 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Zachránit stromy je možné třeba tím, že se budete
snažit omezit vypalování deštných pralesů. S
knihami nebo počítači to moc nesouvisí.

4.9. 10:36 Robo 
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Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Vzhladom na to, ze administrujem stranky s free e-
bookmi , tak som samozrejme hlasoval za prvu
moznost :) Klasicku knihu som uz v rukach nemal
snad niekolko rokov.
Plusy:
- da sa citat bez osvetlenia
- v jednom PDA, citacke ... moze mat clovek miliony
knih; takze okrem vahy, ktoru treba so sebou vlacit
clovek napr. setri miesto v byte
- jednoduchost zaobstarania, staci stiahnut
- da sa jednoducho full-textovo vyhladavat
- ekologickost (setrime lesy ;)
- knihu si je mozne prisposobit podla seba (velkost
pisma, druh pisma, farba, formatovanie jednotlivych
objektov - nadpisy, podnadpisy, citacie ...)
- da sa prepojit so slovnikom
- daju sa jednoducho pridavat do textu svoje poznaky
bookmarky
- e-booky nestarnu a nenicia sa
- daju sa kopirovat prakticky bez nakladov
- ???
Minusy:
- display PDA prip. e-bookov ma mensie DPI ako
kniha vytlacena na papiery
- ???

4.9. 10:38 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

este by som pridal: to ze sa daju kopirovat a velmi
jednocho sirit medzi ludmi podporuju informovanost,
vzdelanost

4.9. 11:30 magnbezium 192,0 mg/l 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Minus -  nemozes citat vo vani, saune, parnom
kupely.  nemozes mat ako podlozku pod monitor,
pohar s kakaom, kurit v zime :), mlatit ludi po
hlave :) popripade po nich hadzat.
a stane sa s knihami to iste co s hudbou,
obycajny konzum.  z kvality sa stane brak.
budeme si musiet lepsie vyberat  medzi haldami
publikacii  kedze sa budu vydavat vseliake
hovadiny. Na druhu stranu sa mozno budu
publikovat autory ktory maju talent ale nie
financie na vydanie knihy.
a knihy pekne vonaju :p

4.9. 11:42 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

no ja bezne citam na PDAcku vo vani :) mal
som PDA uz aj v saune (na pocuvanie hudby);
kniha by v saune urcite navlhla; v byte mam
ustredne kurenie a papier ma slabu vyhrevnu
schopnost
no myslim, ze kvalita sa presadi vzdy, to
nezavisi od toho ci budu tie knihy elektronicke
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4.9. 13:20 kyknos | skóre: 16 | blog: Quid
novi? | Ranša Rosa 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Minus - nemozes citat vo vani, saune,
parnom kupely

proc by nemohl? delam to bezne
Fuck Christ. Bevar Christiania.

4.9. 15:03 kotz | skóre: 2 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

a stane sa s knihami to iste co s hudbou,
obycajny konzum.  z kvality sa stane brak.
budeme si musiet lepsie vyberat  medzi
haldami publikacii  kedze sa budu vydavat
vseliake hovadiny.

A to se už neděje?

a knihy pekne vonaju :p

To jo :)

Čas, který ušetříš tím, že si na to napíšeš program,
strávíš tak, že se kocháš, jak dobře to funguje.

4.9. 11:50 JS 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Minusy elektronickych knih:
- hure se jimi listuje, podobne velka schemata se na
nich hure ctou
- nemuzete je opravovat/poznamkovat tak dobre
- jsou mene odolne vuci zivlum
- zarizeni na jejich cteni je stejne tezke bez ohledu
na obsah (vyhoda i nevyhoda)
- pro nekoho se hure ctou
To doplnuji jako zastance elektronickych knih.

4.9. 12:03 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

ta velkost sa da riesit kupenim elektronickej knihy
vacsieho formatu
nesuhlasim s tym horsim listovanim, skor by som
to videl ako vyhodu e-bookov; staci poklepat na
display netreba stranku fyzicky otacat
k tomu poznamkovaniu to myslite ako?
poznamkuju sa imho jednoducho; opravovat
papierovu knihu nie je mozne, na to musite mat
editor na pocitaci :)
myslim, ze su voci zivlom odolnejsie; kniha velmi
lahko navlhne, papier sa roztrhne
to, ze sa niekomu horsie citaju je zahrnute v tom,
ze maju mensie DPI

4.9. 12:54 vencour | skóre: 48 | blog: Tady je
Vencourovo | Praha+západní Čechy 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Líbily by se mi spíš taby, možnost otevřít na
více stránkách najednou daný text.

Ty nejhlubší objevy nečekají nutně za příští hvězdou.
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Jsou uvnitř nás utkány do vláken, která nás spojují, nás
všechny.

4.9. 21:28 JS 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Nerikam, ze jsou to vsechno neprekonatelne
nevyhody, ale existuji. Tvrdit opak je popirat
realitu.
Vetsi format elektronickych knih nepomuze -
maji obvykle nizsi DPI nez papir. Neco (treba
schema) velikosti jako noviny si zatim v
elektronickem formatu prectete hure.
Listovanim myslim to, ze vim urcitou stranku
(poznam ji pohledem) a chci se k ni dostat.
Knizku proste vezmu, otevru a behem par
vterin tam jsem. U elektronickych knih to neni
vzdy tak snadne (pokud nemaji obsah, pak se
to da).
Poznamkovani na papir je zatim jednodussi
nez elektronicke (muzete treba kreslit
schemata, sipky, atd.). Krome toho, v
elektronickych poznamkach do knih zatim neni
(pokud vim) zadny standard. Kam se napriklad
ty poznamky ulozi?
Kniha muze zvlhnout, ale zase uschne. Pokud
hodite ebook do vany, mate po nem. To same
s politim kafem. A to nemluvim o moralnim
zastaravani - napr. do 5 let stareho ebooku uz
budete mit problem sehnat baterii.
Nemyslim, ze se hur ctou jen kvuli nizsimu
DPI. Hodne lidem take vadi podsviceni, nebo
fakt, ze jsou e-booky tezsi.

4.9. 21:42 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

nebo fakt, ze jsou e-booky tezsi

Podle toho, s jakou knihou srovnáváte (právě
mi sjely oči na duo Linux Dokumentační
projekt a Jádro systému Linux v poličce ).
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 21:46 Jiří Pagáč | skóre: 35 | Krnov 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Čtečky s "elektronickým inkoustem" nemají
podsvícení. Hmotnost od 150 g (Cybook
Opus), přes Sony PRS-505 (250 g) mi
nepřijdou o moc těžší (pokud vůbec), než
hmotnost průměrného paperbacku (a co
teprve pevné vazby).
Ale s něčím se dá souhlasit. Než vyrobí
vodotěsnou čtečku, tak si ji do vany brát
nebudu (ani do sprchy, nebo na čtení v dešti,
či při potápění). Standard na poznámky sice
není, ale oproti "uložení" ručně psaných
poznámek kamsi na okraj papíru, nebo mezi
řádky, mi to stejně přijde praktičtější (a
pravděpodobnější, že poznámky budu moci
později snadněji zpracovat).
Listování je snad jediný argument proti
čtečkám, který uznávám. Nepochybuji ale,
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že technologie bude postupovat dopředu a
listování náhledy stránek elektronické knihy
bude stejně rychlé, jako třeba na dnešních
chytrých telefonech. Úplně stejného prožitku
sice nelze dosáhnout, ale dívejme se na to,
jako na daň za výhody které naopak čtečky
přináší.
Formát novin ... jak to jenom říct. Vám se to
opravdu čte dobře?
REDRUM

4.9. 21:55 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

(ani do sprchy, nebo na čtení v dešti,
či při potápění)

Ty by sis chtěl číst ve sprše a při
potápění? (nepotápím se, takže nemůžu
posoudit, jestli jsou pod vodou vhodné
podmínky ke čtení, ale přijde mi to zvláštní
:-P)

Listování je snad jediný argument
proti čtečkám, který uznávám.
Nepochybuji ale, že technologie bude
postupovat dopředu a listování
náhledy stránek elektronické knihy
bude stejně rychlé, jako třeba na
dnešních chytrých telefonech.

Mně zase v papyrové dokumentaci strašně
chybí fulltext.

Úplně stejného prožitku sice nelze
dosáhnout, ale dívejme se na to, jako
na daň za výhody které naopak
čtečky přináší.

Navrhuji papyrové knihy zakázat!

Formát novin ... jak to jenom říct.
Vám se to opravdu čte dobře?

Mně ne. Strašně špatně se to drží a ještě
je to průhledné, takže prosvítá druhá
strana a musí se proto držet několik listů
na sobě.
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows

včera 01:16 xkucf03 | skóre: 29 |
blog: xkucf03 
Dnes zakázali žárovky, zítra zakáží
knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

 

Navrhuji papyrové knihy zakázat!

To neříkej nahlas! Nebo nepiš na
veřejné fórum – letos nám zakázali
žárovky, příští rok můžou zakázat
popírové knihy. Víš ty vůbec kolik
stromů ročně padne na jejich výrobu?
Nevíš, jsi jenom hloupý občan! Ale
soudruzi to vědí moc dobře – oni jsou ti
pomazaní, kteří rozhodnou o tom, že
nebudeme kácet chudáky stromy a dělat
z nich knihy, místo toho se budou
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prodávat jen čtečky elektronických knih
(je to jen otázka času a úsilí, které
výrobci elektronických knih vloží do
lobbování v EU).
 
(o tom, že v nich bude DRM a bude se
kontrolovat, aby nenarušovaly správný
politický postoj občanstva, snad není
potřeba mluvit)
 
 

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí,
co dělají, a že mají směr. Frantovo.cz ,
vpsFree.cz , SQL-Výuka.cz

včera 01:22 Jenda H. | skóre: 43 |
blog: Výlevníček | Praha 
Re: Dnes zakázali žárovky, zítra
zakáží knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Zpočátku mi zákaz papírových
knih také připadal jako bruselská
zlovůle. Ted když nad tím trochu
přemýšlím, nepřipadá mi to zas
tak zvrácené. Na řadu aplikací,
kam se nehodí papírové knihy,
se už ted dají použít ty
elektronické, které mají
dostatečné DPI, barevný displej,
dlouhou výdrž na baterie, velkou
trvanlivost a jsou nesmírně
ekologické. Zatím je jejich cena
odrazující, ale v principu na
jejich výrobě nevidím nic moc
drahého, takže bych zde
očekával podstatné zlevnění
díky budoucím úsporám z
rozsahu a rozvoji
nano/bio/polovodičové techniky.
Určitě by šlo dopátrat, jaké v
minulosti způsoboval pohoršení
třeba přechod z kamenných
destiček apod. Já nevím, zda je
zákaz papírových knih úplně
rozumný. Jen mi nepřijde jako
taková blbost. Uvidíme za 10
let.
Pokud jde o obavy z toho, co si
EU vymyslí příště, jsou na
místě. Malé země vždy pocítí
vzájemné přizpůsobování víc,
než ty velké. Na druhou stranu,
nám Čechům evropské výmysly
moc nevadí a naopak leckdy
býváme evropštější než Brusel.
(Mám na mysli věci jako
pytlíkování koblih.)

(zdroj: náhodně vybraný komentář
pod mým blogem, mírně upraveno)
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows

včera 11:38 Marek Bernát | skóre:
16 | blog: Arcadia 
Re: Dnes zakázali žárovky, zítra
zakáží knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

OT: platí argument o cene aj pre
knihy? Koľko zhruba stojí taká
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čítačka kníh? Lebo papierové sú
drahé jak prasa a tipujem, že tá
čítačka sa splatí veľmi rýchlo (ja si
kupujem niekoľko kníh do roka). Na
druhej strane, neviem si predstaviť,
že by som nemal svoju peknú
knižničku, ale namiesto nej len na
policiach položenú jednu čítačku 
A tak isto si neviem predstaviť, jak
by som sa dostával do podzemia
cez tajnú chodbu -- otváram ju
zásadne vyklopením knihy 
The day went away. | The file still puts its
weight on | the tired mode-line.

včera 13:40 Jenda H. | skóre: 43
| blog: Výlevníček | Praha 
Re: Dnes zakázali žárovky, zítra
zakáží knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Je to úplně stejné jako pro
původní téma. Kdo čte málo (pár
knih za rok), tomu se čtečka v
ceně několika tisíc nevyplatí. Kdo
čte hodně, tomu se vyplatí (za
předpokladu, že cena
elektronických knih bude nějaké
rozumná - bohužel, když vidím
on-line prodej zadrmované
hudby, tak nižší ceně moc
nevěřím).
Blok  - databáze cenzurujících ISP |
Úsporné zářivky nastupují a čeká je
zákaz  | Licence Windows

včera 13:41 Jenda H. | skóre:
43 | blog: Výlevníček | Praha 
Re: Dnes zakázali žárovky,
zítra zakáží knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Hu? ABC má asi o hodinu
posunutý čas.
So zář 5 14:41:20 CEST 2009
Blok  - databáze cenzurujících ISP |
Úsporné zářivky nastupují a čeká je
zákaz  | Licence Windows

včera 15:29 Marek Bernát |
skóre: 16 | blog: Arcadia 
Re: Dnes zakázali žárovky,
zítra zakáží knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Súvislosť je mi jasná, ale platí
len ak je cena čítačiek vysoká a
ja som bol zvedavý práve na
cenu. No nič, budem musieť
pogoogliť 
The day went away. | The file still puts
its weight on | the tired mode-line.

včera 17:02 Jiří Pagáč |
skóre: 35 | Krnov 
Re: Dnes zakázali
žárovky, zítra zakáží
knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše
| Blokovat | Sbalit
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REDRUM

včera 13:08 Ash | skóre: 42 
Re: Dnes zakázali žárovky, zítra zakáží
knihy…
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Víš ty vůbec kolik stromů ročně padne
na jejich výrobu?
Nevím, kolik. Kolik stromů ročně se
pokácí primárně za získáním
celulózy/papíru a to takových, které by
se jinak nechaly stát (kdyby nebyl
papír potřeba)? Připadá mi to jako
argument proč nejíst maso (víš co
krav se ročně pozabíjí).

včera 01:19 Jiří Pagáč | skóre: 35 |
Krnov 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

(ani do sprchy, nebo na
čtení v dešti, či při
potápění)

Ty by sis chtěl číst ve sprše a při
potápění? (nepotápím se, takže
nemůžu posoudit, jestli jsou pod
vodou vhodné podmínky ke čtení,
ale přijde mi to zvláštní :-P)

Hodil by se detektor sarkasmu.
Ad. noviny - Vidím to stejně, takže
nechápu, proč se jako zápor čtečkám
knih uvádí absence formátu blízkého
novinám. Čtečky nenahradí bilboardy,
ani vizitky. Nahradí knihovnu lidem, kteří
by ji rádi nosili sebou.
REDRUM

včera 01:31 Jenda H. | skóre: 43 |
blog: Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Ten smajlík patřil k celému. Ale hodil
by se mi detektor ironie.
Noviny nahrávané do el. čteček spíš
vidím na něco jako RSS, ale s celými
články včetně fotek, protože lidi to
budou určitě chtít číst třeba v metru,
kde není připojení.
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows

včera 01:59 xkucf03 | skóre: 29 |
blog: xkucf03 
Noviny
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

ty noviny bych bral – tam mi přijde
dost škoda potisknout papír a
během půl dne ho vyhodit (hodně
lidí i rychleji, protože se někdy fakt
nedá číst). Tohle jsem si
představoval už dávno – člověk si
doma stáhne noviny, uloží do
PDA/PSP, Note/Net-booku, čtečky
a v metru nebo na jiném vhodném
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místě si je přečte.

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že
vědí, co dělají, a že mají směr.
Frantovo.cz , vpsFree.cz , SQL-Výuka.cz

včera 15:01 Ladicek | skóre: 17 |
blog: variace | Český Krumlov / Plzeň 
Re: Noviny
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Už je mi blbé říkat pořád Kindle,
Kindle, Kindle, ale Amazon pro
Kindle nabízí novin několik
desítek 
Dis is one half – on a search for second
one. Where art thou?

včera 15:23 Jenda H. | skóre:
43 | blog: Výlevníček | Praha 
Re: Noviny
Odpovědět | Admin | Link |
Výše | Blokovat | Sbalit

Z principu nebudu používat
zařízení/firmware v něm, které
výrobci umožňuje na dálku
mazat/upravovat obsah.
Blok  - databáze cenzurujících ISP |
Úsporné zářivky nastupují a čeká je
zákaz  | Licence Windows

včera 15:30 Ladicek | skóre: 17 |
blog: variace | Český Krumlov /
Plzeň 
Re: Noviny
Odpovědět | Admin | Link | Výše
| Blokovat | Sbalit

To je strašně hezké, ale já
chtěl hlavně říct, že to, o čem
tady sníte, už se za rohem
normálně používá. Bože,
chci Kindle DX v Evropě!
Dis is one half – on a search for
second one. Where art thou?

včera 15:51 Raduz | skóre: 4 
Re: Noviny
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Anebo klidně nějakou čtečku
která je podporovaná v
Calibre , které je navíc open
source a jede v pohodě pod
Linuxem. Tam je těch recipes
pro konverzi news webů do e-
booku taky požehnaně.

včera 16:08 Ladicek | skóre: 17 |
blog: variace | Český Krumlov /
Plzeň 
Re: Noviny
Odpovědět | Admin | Link | Výše
| Blokovat | Sbalit

Hezké, neznám. Já o čtení z
elektronického papíru jenom
sním, hlavně od doby, kdy
jsem si to u známého
vyzkoušel (tuším to byla ta
Sony mrcha, kterou tu někdo
zmiňoval v diskusi, kromě ní
je u nás k disposici snad už
jen ten Cybook).
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Dis is one half – on a search for
second one. Where art thou?

včera 15:22 Jenda H. | skóre: 43
| blog: Výlevníček | Praha 
Re: Noviny
Odpovědět | Admin | Link | Výše |
Blokovat | Sbalit

Tohle jsem si představoval
už dávno – člověk si doma
stáhne noviny, uloží do
PDA/PSP, Note/Net-booku,
čtečky a v metru nebo na
jiném vhodném místě si je
přečte.

Tohle se dá vlastně pořešit už teď
tím, že si RSS čtečka stáhne
URL z tagů <link> včetně obrázků
do cache.
Blok  - databáze cenzurujících ISP |
Úsporné zářivky nastupují a čeká je
zákaz  | Licence Windows

včera 01:56 xkucf03 | skóre: 29 |
blog: xkucf03 
Re: Elektronický papír a čtečky
knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Hodil by se detektor sarkasmu.

noo, mě třeba napadla bezpečnostní
přestávka při výstupu – záleží na
ponoru, ale někdy je to pěkných pár
(desítek) minut nudy, třeba si při tom
fakt někdo čte  Pod vodu s sebou
lidi tahají i všelijaké zalaminované
kartičky – není to vyloženě čtení jako
beletrie, ale třeba potápěčské tabulky,
nebo referenční příručka k mořským
rybám 
 
 

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že
vědí, co dělají, a že mají směr. Frantovo.cz ,
vpsFree.cz , SQL-Výuka.cz

včera 09:00 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

no u elektronickych knih ide o viacero veci:
hardware a software; software v tomto
pripade tvori samotna kniha, format v ktorom
je ulozena a program, ktory sa pouziva na
citanie tejto knihy. Kazda z tychto veci stale
prechadza vyvojom, hardware stale dohana
komfort citania klasickych knih, velky pocet
knih stale nie je dostupnych v elektronickej
podobe, stale nie je dostatok knih vo
formatoch urcenych pre elektronicke knihy;
programy sa takisto stale vyvijaju. Takze
treba nato pozerat aj z tejto strany. IMHO ale
nie je daleko doba, ked klasicke papierove
knihy vymiznu.

včera 09:46 JS 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit
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Vzdyt ja na to tak koukam. Ale tvrdit, ze
elektronicke knihy nemaji zadne nevyhody
je zavadejici.

4.9. 11:46 JS 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Papirove knihy moc nepouzivam, ale pokud si je uz
chci koupit (obvykle na Amazonu), tak dam prednost
papirove knize pred nejakym DRM zamorenym
k(s)indlem. V zivote jsem precetl o 2 rady vice veci na
monitoru. Elektronicke knihy maji spoustu vyhod a
nektere nevyhody, je to otazka zvyku.

4.9. 11:56 Mti. | skóre: 27 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Neni nad dobrou knihu, nejlepe na mekkem papire.
Takova Vam dokaze slouzit TYDNY. Starenka
Oggova by Vam rekla svoje. :-/
Vidim harddisk mrzuty, jehoz hlava plotny se dotyka...

4.9. 12:24 mica 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Pro co mám hlasovat, když si sice myslím, že je to
výborný vynález, ale knihy nenahradí?

včera 00:38 Drom | skóre: 24 | Kdyne 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

+1
Delej si co chces, ale hlavne me s tim neotravuj. Ja na SW
patenty neverim!

4.9. 13:18 freshmouse 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Nikdy jsem žádný elektronický papír neviděl.
V každém případě se mi lépe čte z klasického papíru
než z obrazovky.

4.9. 14:04 carnero | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Obě možnosti. Je to výborný vynález, který možná
nahradí knihy. Ale kniha je kniha. Proč obojí? Kniha je
drahá, takže i když má své kouzlo, něco levnějšího si
lidi koupí raději...

carnero.cc  | Windows phones

4.9. 14:53 Gelmir | skóre: 2 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Vlastim Sony PRS-505 (dovezeny z USA), a
nemozem si to vynachvalit. Ma to 6" a 800x600
rozlisenie, dpi je teda celkom slusne, a bezi to na
linuxe :). PDF sa da celkom citat s pouzitim programu
soPDF (alebo podobneho), ktory vam strany rozreze
na polovicky a odstrani okraje, po com je vacsina PDF
citatelne (napr. ALP, SICP v tomto formate). Inak
vacsina vytykanych chyb uz je celkom dobre
vyriesena, napr dalsia generacia tychty knih (PRS 700
a hlave 600) ma touchscreen (teda poznamky bez
problemov) a moznost zoomovat a posuvat sa v PDF.
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Technologia je uzasna, najviac to asi pripomina
casopisovy papier (taky ten lesklejsi, napr .tyzden),
neda sa to citat iba pri takej orientacii, kde sa svetlo
odraza priamo do oci. Vydrz to ma asi na 7500 otacok
stran, teda nabijam obtyzden :)
Ako odpoved na otazku by som vsak asi zvolil obe
moznosti ...

4.9. 15:42 otasomil | skóre: 19 | blog: puppylinux 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Nevim k cemu je elektronicka kniha resp ctecka e-
knih. Neda se to ani poradne pouzivat, je to drahe,
neni to hypertextove,  ma to omezene moznosti. Na
internetu je vice ke cteni z jakehokoli oboru a zadara.
Notebook s wifi a pripojeni na net je o nekolik radu
praktictejsi a pouzitelnejsi. Mj e-knihy *.pdb lze i na
tom notebooku cist.

K čemu hudba která nevede k extázi... Stop MDMA !!! ....Zavádím
"hackovné".

4.9. 18:19 Jiří Pagáč | skóre: 35 | Krnov 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Jistě! Hmotnost notebooku od 1 - 2 kg. Výdrž
baterie notebooku 0 - 5 hodin. Hmotnost čtečky
(Bookeen Cybook Gen3) 174 g. Výdrž na baterie
8000 stránek.
No jo. Není nad to si ve vlaku vytáhnout topící,
hlučící, těžký a neohrabaný notebook kvůli čtení
knihy. 
REDRUM

4.9. 19:39 otasomil | skóre: 19 | blog:
puppylinux 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

To mate pravdu. Ovsem taky neni nad to si za
cenu notebooku koupit ctecku ktera slouzi jen k
jedne veci.
Ctecky jsou natolik popularni ze v kramech s
elektronikou a vypocetni technikou je jen tak
neuvidime. Proc ?
Zminujete konkretni model (Bookeen Cybook
Gen3) - Vlastnite jej ?
Mate od nej manual ? Muzete jej nekam nahrat ?
Jak se na tom ctou mizerne oskenovany casopisy
a knihy v pdf ktere je na pc treba zoomovat aby je
clovek vubec precetl ?

K čemu hudba která nevede k extázi... Stop MDMA !!!
....Zavádím "hackovné".

4.9. 20:26 Jiří Pagáč | skóre: 35 | Krnov 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Nemám, ale chtěl bych. A nemám ji kvůli té
ceně, pramenící z malé rozšířenosti, malé
podpory nakladatelů. Roli tak hraje závratná
cena, která by snad z vyšší rozšířeností mohla
klesnout. Ta cena však byla závratná i u těch
notebooků a do nedávna notebooky taky
nebyly běžně k vidění v "krámech". Takže já e-
booky čtu (zatím) ve Stanze na iPhonu. Na
iPhonu čtu běžně knihy v ePub i skripta v PDF.
Na šířku je to PDF tak akorát, aby to šlo
přečíst.

http://www.abclinuxu.cz/lide/otasomil
http://www.abclinuxu.cz/blog/puppylinux
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=66
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=66
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#66
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=13386&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#66
http://86.61.236.66/hack/
http://www.abclinuxu.cz/lide/j.pagac
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=71
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=71
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#71
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#66
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=2325&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#71
http://www.abclinuxu.cz/lide/otasomil
http://www.abclinuxu.cz/blog/puppylinux
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=72
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=72
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#72
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#71
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=13386&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#72
http://86.61.236.66/hack/
http://www.abclinuxu.cz/lide/j.pagac
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditDiscussion/276696?action=add&dizId=142867&threadId=75
http://www.abclinuxu.cz/ankety/EditRequest/276696?action=comment&threadId=75
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#75
http://www.abclinuxu.cz/ankety/elektronicky-papir#72
http://www.abclinuxu.cz/EditUser?action=toBlacklist&bUid=2325&ticket=Gxi9EZSmzV&url=/ankety/show/276696#75


Cena té čtečky (Cybook) je 7600 Kč s DPH (a v
ceně 1 GiB karta s 250 eBooky). Možná, že za
tu cenu někde seženete netbook, na kterém se
určitě budou "mizerně oskenované časopisy a
knihy v PDF" číst "jedna radost". Na cdr.cz byla
tuším recenze.
U nás je nabídka špatná, ale v USA nabízí
Amazon čtečku Kindle DX  s 9.7" eInk
displejem (9.7" diagonal E Ink® electronic
paper display, 1200 x 824 pixel resolution at
150 ppi, 16-level gray scale.) za 489 $. Menší
6" je za 299 $. V ceně je přístup na internet
přes 3G síť operátora Sprint.
Mizerně oskenovaný časopis nepokládám za
něco, co bych někdy chtěl číst a problémy z
jeho přečtením mám i na svém notebooku.
Kindle na tom v tomto ohledu nebude asi
dobře. Nezkoušel jsem ho. Ale moc bych ho
chtěl. 
Taky očekávám, že nové generace čteček na
tom budou stále lépe a lépe a především cena
bude nižší. Celé je to IMHO otázka
nabídky/poptávky a vůle nakladatelů odvážit se
vstoupit na neprobádané území. Též představa
jednoúčelového zařízení, jako je Kindle, které
je položeno v obýváku na stole a čeká, až si
někdo z rodiny bude chtít přečíst noviny, nebo
večer knihu, mi nezní tak špatně a v mém
pohledu ospravedlňuje tuhle jednoúčelovost.
Samozřejmě až (nebo jestli) budou v
budoucnosti terminály s dotykovými
obrazovkami, tenčí a lehčí než Kindle, s
TrueColor displeji a výdrží na baterii celé
měsíce, tak už jednoúčelové nebudou, ale
vytvoří nový trh. A tyhle čtečky jsou průkopníky
tohoto trhu.

REDRUM

4.9. 21:56 David Ježek | skóre: 49 | blog:
Mostly_IMDB | Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

když už se to tu tak drbe, doplním příslušné
odkazy: 
Bookeen Cybook Gen3: čtečka knih s
elektronickým inkoustem  
Bookeen Cybook Gen3 v nové verzi s
velkými vylepšeními

4.9. 20:27 kyknos | skóre: 16 | blog: Quid
novi? | Ranša Rosa 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Ctecky jsou natolik popularni ze v kramech
s elektronikou a vypocetni technikou je jen
tak neuvidime. Proc ?

rekl bych, ze je to opacne :)
Fuck Christ. Bevar Christiania.

4.9. 20:52 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Není nad to vynášet kategorické soudy o věcech
kterým nerozumíme, co? Jak jsi kupříkladu přišel na
to, že to není hypertextové?

včera 10:18 Josef Kufner | skóre: 58 
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Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Na internetu je vice ke cteni z jakehokoli oboru
a zadara.

S tím si dovolím nesouhlasit. Pokud budem
požadovat alespoň nějakou rozumnou úroveň
kvality textu a jiný obor než IT nebo nějakou
zajímavější část IT, tak je toho na Internetu k
nalezení žalostně málo.
Doporučuju zkusit prohnat googlem odborné
termíny z osnov prakticky jakýchkoliv
vysokoškolských předmětů (nejlépe vyšší než
bakalářské).
Hello world !  Segmentation fault (core dumped)

včera 10:26 kyknos | skóre: 16 | blog: Quid
novi? | Ranša Rosa 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

ale vzdyt se s urcitym usilim da na internetu najit
velka vetsina tech papirovych knih
nerikam ze je to legalni ale jsou tam
Fuck Christ. Bevar Christiania.

4.9. 16:03 mirec | skóre: 8 | blog: mirecove_dristy |
Poprad 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Myslím, že e-ink má jednoznačne budúcnosť. Zatiaľ je
technológia ešte len v plienkach, ale už teraz máme
prístroje s vysokou výdržou a slušným kontrastom.
Dávam tomu ešte pár rokov až to bude relatívne
bežná vec. Väčšina readerov je krásne s Linuxom,
niektoré dotykové s možnosťou používať programy
ako abiword, wifi ... celkom milé zariadenie na rýchle
napísanie pár poznámok, prípadne pozrieť nejaký ten
web cez wifi ...
LinuxOS.sk  | #11037  | USE="-fotak -zbytocnosti -farebne_lcd
+vydrz +odolnost +java" emerge telefon

4.9. 18:00 robotics | skóre: 15 | blog:
o_vsem_moznem 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Kniha je kniha. Kniha musí mít ale taky dobrý obal.
Nesnáším knihy s hnusnýma obálkama jaký mám
některé doma a ještě k tomu ty obaly co dou sundat.
Za to bych vraždil. A na nich jako bonus nechutný
ilustrace od amatéra. Občas se ale obal povede.

/--Debian, srdce Linuxu.--\

4.9. 21:03 bazyx 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Musim rict, ze e-ink a ctecky jsou dobre az prilis,
malem jsem kvuli jedne vyletel ze skoly. Cetl jsem
prakticky nonstop, i treba 20 knih za tyden a na konci
semestru jsem si ji musel s velkym sebezaprenim
zakazat, abych se jakz takz pripravil na zkousky.

4.9. 21:14 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Znám ten pocit  Pro nás knihomoly je to
požehnání s kapkou jedu 
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4.9. 21:44 Jenda H. | skóre: 43 | blog: Výlevníček |
Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Vzpomínám si, jak jsem četl Konec civilisace do
rána .
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 21:59 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Greg Iles - Spandau Phoenix. Ještě že byl
pátek 

4.9. 22:02 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Nebyla spíš už sobota?
(ještě, že byly prázdniny...)
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné zářivky
nastupují a čeká je zákaz  | Licence Windows

4.9. 22:08 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

No jo, byla. Pěkná, slunečná 

4.9. 21:12 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Řekl bych, že většina diskutujících čtečku s
elektronickým papírem nikdy dlouhodobě
nepoužívala, případně si ji plete s nějakým zařízením
s běžným LCD displejem.
Mám podobně jako kolega výše Sony PRS-505
objednaný z UK, a momentálně u mě na jednu
přečtenou papírovou knížku připadá asi deset
elektronických. E-ink potřebuje kvalitní osvětlení, ale
pokud jej máte, tak po pár stránkách naprosto
přestanete vnímat, že to co držíte v ruce není papír,
což se u PDA (o notebooku ani nemluvě), rozhodně
říct nedá - a to říkám jako člověk, který z PDA
nějakých šest let četl téměř denně. Výdrž baterky je
skvělá, nabíjím tak jednou za 14 dní, a ten pocit, kdy
dočtete jednou knížku a probíráte se sbírkou několik
desítek dalších a přemýšlíte co si dáte teď, má
rozhodně taky něco do sebe  Ano, je to zatím drahé,
ano, je to jednoúčelové zařízení, ale tvrdit, že
notebook je na čtení mnohem lepší může říct jen
někdo, kdo neví o čem mluví.

4.9. 22:20 otasomil | skóre: 19 | blog: puppylinux 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

>>>Ano, je to zatím drahé, ano, je to jednoúčelové
zařízení, ale tvrdit, že notebook je na čtení mnohem
lepší může říct jen někdo, kdo neví o čem mluví.
Kazdopadne zadny zazrak to nebude kdyz se to
neda pomale ani sehnat.
Chapu vsak Vase nadseni. Kdyz uz si to nekdo za
nekrestansky penize koupi tak preci nebude
nadavat jak vyhodil love voknem a jaka je to
mrdka....
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Myslenka cteni e-knih (treba ve vlaku) stazenych z
internetu kde jich i v cestine lze dohledat tisice je
jiste lakava to je bez debat.
E-book je neco jako supertajne zarizeni americke
armady o kterem se jenom mluvi, pise a to je tak
vse. Najde se doslova par e-shopu co tento zazrak
nabizi a zadny kamenny obchodnik u ktereho bych
si mohl pristroj prohlidnout, protoze si do kramu
neveme zbozi ktere neproda ze jo.
Hadam ze tento pristroj skonci v propadlisti e-dejin
jako napr Laser Disc, MiniDisc, ZIP jednotky do PC,
Video 2000, Video Beta......
Spousta prikladu co jsem uvedl byly jeste pred
nekolika lety spickove technologie - proc se neujaly.
Spisovatele i vydavatele nebudou mit zajem
vydavat e-knihy uz kvuli tomu ze se budou warezit
a oni z toho nebudou mit vejvar.
Toliko moje skepse.

K čemu hudba která nevede k extázi... Stop MDMA !!!
....Zavádím "hackovné".

4.9. 22:50 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Chapu vsak Vase nadseni. Kdyz uz si to
nekdo za nekrestansky penize koupi tak
preci nebude nadavat jak vyhodil love
voknem a jaka je to mrdka....

Kdysi jsem dal 12000,- za PDA v podstatě jen
proto, že jsem z něj chtěl číst - měl jsem hromady
knížek v elektronické podobě, z obrazovky
počítače dlouhý text číst nedokážu, nějaký tisk už
vůbec nepřipadal v úvahu. O 6 let později mě e-
book stál jen 6000. Zlepšuje se to  Nicméně
beze srandy - říct "oni za to dali takový prachy,
tak to teď musí chválit, i kdyby to byla sebevětší
mrdka..." je názor člověka který si neumí vážit
vlastních rozhodnutí. Přeber si to jak chceš.
Kromě toho je to taky pěkná pi..vina 

Hadam ze tento pristroj skonci v propadlisti
e-dejin jako napr Laser Disc, MiniDisc, ZIP
jednotky do PC, Video 2000, Video Beta......

Možná jo. Možná ne. Fakt to nevím. Nicméně
tvoje příklady jsou úplně nesmyslné. Ani jedno z
toho co jsi uvedl nebyla principiální technologie,
ale pouhý formát určité technologie. Hudba na
discích přežila a zvítězila. Video na pásku nebo
na disku přežilo a zvítězilo. Přenosné disky
přežily a zvítězily. Ano, v jiných standardech, ale
to je úplně jedno.

Spisovatele i vydavatele nebudou mit zajem
vydavat e-knihy uz kvuli tomu ze se budou
warezit a oni z toho nebudou mit vejvar.

Ty seš mi světlonoš digitálního věku jak z čítanky 

4.9. 23:32 Ladicek | skóre: 17 | blog: variace | Český
Krumlov / Plzeň 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

Vejvar z psaní dneska moc spisovatelů nemá, z
těch českých maximálně snad Michal Viewegh, a
i ten se tuším neživí jen psaním. Jinak knihy se v
elektronické podobě docela vydávají, viz třeba
Pragmatic Programmers z těch odborných, no a
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vlastně vůbec celý Amazon, kde je pro Kindle k
disposici víc než 350 tisíc knih, pokud jim
můžeme věřit  Ostatně myslím, že kucí z
Amazonu vědí, co dělají.
Dis is one half – on a search for second one. Where art
thou?

včera 09:12 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

zdielam tvoje nadsenie, ale e-ink ma zatial tu vadu,
ze nedokaze zobrazovat farebne; takze ta
technologia este musi dozriet

včera 09:19 mirec | skóre: 8 | blog:
mirecove_dristy | Poprad 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Načo by to bolo dobré? Farebným e-inkom
maximálne tak znížime kontrast podobne ako je
to u LCD. Reálne využitie - takmer nulové
(potrebujem počas čítania knihy farby?).
LinuxOS.sk  | #11037  | USE="-fotak -zbytocnosti -
farebne_lcd +vydrz +odolnost +java" emerge telefon

včera 12:15 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

no na obrazky su farby takmer nevyhnutnost;
dokial nebude plnohodnotny farebny e-ink, tak
sa tieto citacky klasickym kniham nevyrovnaju

včera 13:51 Mti. | skóre: 27 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat | Sbalit

delas rozdil mezi komixem a knihou? 
Vidim harddisk mrzuty, jehoz hlava plotny se dotyka...

včera 14:28 Jenda H. | skóre: 43 | blog:
Výlevníček | Praha 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat
| Sbalit

Náhodou Neználek  (hlavně třetí díl) je
supr! Nechápu, jak to může být
klasifikováno 7-12 let, takové malé děti
vůbec nemají šanci pochopit politické
poslání té knihy.
Blok  - databáze cenzurujících ISP | Úsporné
zářivky nastupují a čeká je zákaz  | Licence
Windows

včera 14:54 Robo 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

napr. taka obrazkova encyklopedia, kniha
o foteni je podla teba co? komix? :) ako sa
hovori obrazok vida za 1000 slov

včera 15:11 Mti. | skóre: 27 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Ale jo, porad.  Mel jsem na mysli spis
klasicke knihy, kde se to bez barevnych
plakatu vetsinou obejde. (zrovna kniha o
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foceni, si myslim, je blby priklad, tam
budou technicke naroky dost vyssi a
jeste si pockame).
Vidim harddisk mrzuty, jehoz hlava plotny se
dotyka...

včera 16:03 Raduz | skóre: 4 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Výše | Blokovat |
Sbalit

Ale to jo, to je samozřejmě pravda. Ale
ruku na srdce, kolik přečte člověk za rok
knížek, které obsahují nějaké ilustrace?
V beletrii je to nula nula nic.
Aby bylo jasno - já tady vystupuju jako
nadšený zastánce e-inkových zařízení
(a to taky jsem), ale v žádném případě si
nemyslím, že e-book je v současné
době schopen beze zbytku nahradit
klasickou papírovou knihu ve všech
jejích podobách. Naopak se domnívám,
že to ještě dlouho nebude možné. Chci
jen poukázat na skutečnost, že e-book
se rychle stává jednou z plnohodnotnýc
alternativ distribuce psaného textu, a to
alternativou velice příjemnou, a pro
některé specifické situace přímo
vynikající.

včera 00:53 deda.jabko | skóre: 16 | blog: blog co se jmenuje
"každý den jinak" | za new york city dvakrát doleva a pak už
se doptáte 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

ja chci checkboxy!
sveho casu jsem mel predsudky jako hromada
prispevku vyse. nejakou dobu jsem pouzival kindle
prvni generace a nakonec jsem byl vcelku mile
prekvapeny. e-ink i zobrazeni pisma jsou na urovni,
ze nejdou rozeznat od bezneho textu. taky jsem mel
strach, ze ten display je moc maly... ale nakonec se to
ukazalo jako plus, text na kratsich radcich jde lip
sledovat. jako ultimatni vlastnost pak povazuju
integrovany slovnik.
na druhou stranu si myslim, ze knizky jako takove to
uplne nenahradi, stejne jako online noviny uplne
nenahradily papirove.
Asi před rokem se dostali hackeři na servry Debianu a ukradli jim
zdrojové kódy.

včera 15:51 David Kolibáč | skóre: 64 | blog:
Dotazovací blog | Samotíšky 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

Časy chlubení se metrem Jiráska končí?! Muhehe.
~_^
Papírové knihy už pomalu ani nečtu. Jsou sice často
hezké, ale chce to externí zdroj světla a navíc tahat je
se sebou... Takže používám PDA nebo telefon,
případně si beru laptop do postele/křesla/... Na
denním světle sice nepoužitelné, ale na něm nečtu.
Čtyřpalcová Nokia N800 s rozlišením 800*480 byla
prvním kapesním zařízením, které mi přišlo do rukou
a na němž šlo číst PDF, ačkoliv písmenka nebyla moc
velká (nebo velká byla, ale muselo se skrolovat). Teď
si hraju s programem ReadManiac kvůli čtení knížek z
telefonu. Jinak ale vládne Palm (Tungsten T3 nebo
novější) se staženým jasem displeje a Plucker k tomu.
Ale třeba takový TouchBook... Nebo se mi docela líbil
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ten kapesní projektor, o němž psali na LinuxDevices.
Jinak k tomu elektronickému papíru... asi to je/bude
fajn -- malé, skladné, čitelné na denním světle,... Mě
to ale nebere, aspoň zatím... Být to malé, vodotěsné
(a vůbec nezničitelné), napájené z AAA baterií nebo
ze slunečních paprsků, kombinované s PDA a tak
dále, neváhal bych.
Tuxware.cz  | Don't trust anyone over 25. | Jak má vypadat sekce
Hardware? Diskutujte! | Rozměry: 17|4|4(cm)

včera 16:51 xxxs | skóre: 7 | blog: vetvicky 
Re: Elektronický papír a čtečky knih:
Odpovědět | Admin | Link | Blokovat | Sbalit

bral by som. cena za A5 do sedemsto ceskych, za A4
aj trojnasobok. za sucasne ceny ani omylom.
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