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DOBNET zpravodaj vyšel poprvé 
5. dubna 2007, měl tři strany a kladl si 
za cíl informovat své členy a uživatele 
o aktuálním dění ve sdružení a na síti. 
Od té doby se hodně změnilo, jak tvář, 
tak obsah. Postupem času regionální 
informace vytlačovaly původní záměr 
zpravodaje. Nakonec informacím ze sítě 
DOBNET zbyla jediná strana, která byla 
zpracována naposledy v září letošního 
roku. Z malého nenápadného elektro-
nického bulletinu pro úzkou skupinu čte-
nářů se stal dospělý regionální měsíčník 
s nákladem pět a půl tisíce plnobarev-
ných výtisků pro širokou veřejnost.

Dnes, stejně jako před více než 2 roky, 
se opět ukazuje potřeba informovat uži-
vatele sítě DOBNET o připravovaných 
změnách, novinkách, nabídkách a vy-
lepšeních na síti. Potřeba, kterou není 
třeba realizovat v několikatisícovém 
vydání na křídovém papíře, ale na kte-

rou je vhodnější zareagovat e-mailem 
zaslaným do schránek jednotlivých uži-
vatelů.

Proto vychází dnes tento DOBNET 
zpravodaj Speciál. Speciál, který bude 
dle potřeby vycházet i v novém roce 
2010, pravděpodobně jako čtvrtletník, 
a to výhradně v elektronické podobě. 
Speciál, ve kterém budou převážně 
technické a organizační informace, kte-
ré zajímají čtenáře ve vztahu k síti DOB-
NET.

Speciál, ve kterém lze tentokrát nalézt 
informace o novém ceníku služeb, o no-
vých přístupových bodech technologie 
5GHz, o pravidlech FUP, o technicích 
sítě, o provozu informační kanceláře 
a mnoho dalšího zajímavého čtení.

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a spokojenosti a úspěšný 
vstup do nového roku 2010.

Michal Nešpor, předseda Rady sdružení 

Štědrý den, vánoční svátky, pár dnů v práci nebo doma, Silvestr a je tu 
nový rok. Nový rok, ve kterém bude síť DOBNET v nepřetržitém provo-
zu 365 dní v roce 24 hodin denně již osmým rokem. Nový rok, ve kterém 
uživatelé sítě DOBNET naleznou nejen nabídku vyšších rychlostí připo-
jení do sítě Internet. Nový rok 2010.

více na str.        až         2 6A MNOHO DALŠÍCH NOVINEK...
RYCHLEJŠÍ PŘIPOJENÍ

VALNÁ HROMADA
Na pondělí 14. 12. 
2009 byla svolána 
řádná valná hromada 
sdružení DOBNET, 
o.s. Valná hromada 
ale nebyla usnášení-
schopná, a to ani 
v náhradním termí-
nu, proto dle stanov sdružení přebírá 
její odpovědnosti Rada sdružení.

NOVÉ 5GHZ AP
Nové přístupové 
5GHz body byly 
spuštěny do zku-
šebního provozu na 
DOB-01 a REV-01. 
Začátkem ledna 
2009 bude možné 
nabídnout připoje-

ní na tyto AP všem uživatelům, kteří 
mají přímou viditelnost na antény vy-
sílačů. Uživatelé si budou moci vybrat 
z několika tarifních programů, podle 
rychlosti připojení a podle aplikace 
pravidel FUP. Tarify nově umožní vy-
užít služeb telefonování po Internetu 
nebo například on-line sledování te-
levizních pořadů.

KALY V BEROUNCE
A možná nejen kaly. 
Informace o hava-
rijním stavu čistír-
ny odpadních vod 
v Dobřichovicích a 
o vodě v Berounce 
budou hlavním téma-
tem lednového tiště-
ného čísla měsíčníku DOBNET, který 
vychází 8. 1. 2010. DZ 01/2010

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM TV
Kostičkuje vám ob-
raz? Po přechodu 
na digitální vysílání 
nemůžete sledovat 
jeden program a na-
hrávat druhý? Jak 
naladit další kanály? 
Odpovědi na tyto 

a další otázky naleznete v únorovém 
vydání měsíčníku DOBNET, který 
vyjde 5. 2. 2010. DZ 02/2010
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ČÍSLO ÚČTU DOBNET

237861060/5500

NEPLATÍTE ŠPATNĚ?
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DOBNET V ZIMĚ A V NOVÉM ROCE 2010
NOVÝ CENÍK 2010

Rada sdružení DOBNET, o.s., na svém jednání dne 
30. 11. 2009 schválila po delší diskusi nový ceník služeb, 
který bude platit od 1. 1. 2010. Ceník již reaguje na zpro-

voznění nových přístupových bodů se sektorovými an-
ténami v pásmu 5GHz, nabízí vyšší přenosové rychlosti 
i tarify bez pravidel FUP. V souvislosti s vydáním nového ceníku 
se také upravuje znění čestného prohlášení, které jako povin-
ný dodatek smlouvy uzavírají uživatelé tarifů Internet DOBNET 
Senior a Internet DOBNET ZTP.

Základní služba Internet DOBNET Home bude poskytovat 
uživatelům přístupových bodů 5GHz i uživatelům moderni-
zovaných přístupových bodů 2,4GHz přenosovou rychlost 
4096/1024kbps. Na starších přístupových bodech 2,4GHz, 
které doposud nebyly rekonstruovány, je nabízena rychlost 
2048/512kbps. Předpokládá se, že přestavba všech bodů sítě 
proběhne nejpozději do konce září příštího roku.

Za využívání tarifu Internet DOBNET Home zaplatí uživatelé 
cenu 330 Kč včetně 20% DPH. U tohoto tarifu zůstává funkční 
aplikace pravidel FUP, u modernizovaných přístupových bodů 
lze stáhnout a odeslat oproti stávajícímu stavu dvojnásob-
né množství dat. Agregace je nastavena, stejně jako u všech 
ostatních tarifů v síti DOBNET, na hodnotu 1:20.

Kompletní ceník je od 1. 12. 2009 vystaven na portále sdružení 
na adrese www.dobnet.cz/dokumenty/cenik-sluzeb. Informace 
o modernizovaných přístupových bodech lze získat v úředních 
hodinách v informační kanceláři sdružení v Dobřichovicích, Pa-
lackého 27, nebo telefonicky na čísle 277 001 111. 

HOME NA 2,4 NEBO 5GHZ?
V souvislosti s výstavbou nových přístupových bodů v pás-

mu 5GHz jistě vzniknou dotazy, co s přepojením na novou síť 
může uživatel tarifního programu Internet DOBNET Home zís-
kat. Pohledem do nového ceníku lze zjistit, že rychlosti na pří-
stupovém bodu 5GHz a modernizovaném přístupovém bodu 
2,4GHz jsou u tarifu Internet DOBNET Home shodné. V obou 
případech je aktivní aplikace FUP i agregace. Proč tedy pře-
cházet na novou síť a investovat peníze do nového zařízení?

Úvodem je nutné konstatovat, že v místech, kde bude vy-
budován přístupový bod 5GHz, již nebude možné za běžných 
podmínek připojit nového uživatele k síti 2,4GHz. Ani k tomu 
není důvod. Všechny komponenty nutné pro připojení k síti 
DOBNET jsou přibližně stejně drahé, v některých případech 
i levnější.

Pro připojení k přístupovému bodu 5GHz je striktně poža-
dována přímá viditelnost mezi anténou uživatele a anténou 
přístupového bodu. Proto může nastat výjimečný případ, kdy 
nebude možné připojit nového uživatele k novému přístupo-
vému bodu. V těchto zvláštních případech, na výslovné přání 
uživatele a po schválení řešení odpovědných pracovníkem sítě 
DOBNET, bude možné uživatele připojit na starší síť 2,4GHz. 
Zde je ovšem dobré podotknout, že nepřímá viditelnost může 
i v případě přístupového bodu 2,4GHz negativně ovlivnit kva-
litu připojení.

Proč tedy 5GHz přístupový bod? Vysvětlení je jednoduché. 
Ačkoli jsou obě pásma zařazena do kategorie tzv. bezlicenč-
ních, v pásmu 5GHz je mnohem menší rušení a je v něm možné 
přenášet stabilně bez výpadků větší množství dat. Výsledkem 
je kratší ping, méně nebo dokonce žádné ztracené pakety 
a kontinuální přenos. Proto lze v takové síti například bezpro-
blémově telefonovat nebo sledovat televizní pořad.

Není bezpodmínečně nutné na novou síť přecházet. Uživate-
lé, kteří jsou se stávajícím připojením v síti 2,4GHz spokojeni, 
nemusí nic měnit. Jakmile ovšem budou mít vyšší nároky, mají 
možnost využít sítě nové. 

STARÉ TARIFY STANDARD A BUSINESS
Tarify platné necelé dva roky, Internet DOBNET Standard 

a Internet DOBNET Business, jsou určeny k zániku. Nepřiná-
šely nic zvláštního ani v typu připojení, ani v rychlosti připojení. 
Byly původně vytvořeny jako náhrada speciálního členského 
příspěvku, který byl zrušen.

V síti DOBNET využívá těchto tarifů jen velmi malé procento 
uživatelů. Tarif Internet DOBNET Standard umožňoval připojit 
v rámci své ceny 500 Kč měsíčně (včetně DPH) dvě přípojná 
místa, tarif Internet DOBNET Business za 1000 Kč měsíčně 
(včetně DPH) dokonce tři místa. V podstatě lze shrnout, že lev-
nější tarif byl zvýhodněn o sto korun, naopak dražší tarif byl 
o stejnou částku znevýhodněn.

Dosavadní uživatelé těchto tarifních programů mohou bez 
problémů objednat na jednu smlouvu dvakrát nebo třikrát tarif 
Internet DOBNET Home nebo jej kombinovat s tarify novými.

Vzhledem k tomu, že původní tarify již nebudou v novém 
ceníku, musí se bohužel uživatelé těchto tarifů dostavit do 
kanceláře sdružení podepsat změnu smlouvy. Ve výjimečných 
případech bude možné po dohodě řešit tuto změnu korespon-
denčně.

Uživatelé, kteří doposud nenavštívili informační kancelář DOB-
NET v Dobřichovicích, obdrží v následujících dnech ofi ciálně 
výpověď smlouy k 31. 1. 2010. Leden 2010 bude ještě faktu-
rován dle původního tarifu, platného ofi ciálně do 31. 12. 2009. 
Pokud do konce ledna 2010 nebude podepsána nová smlouva, 
budou připojená zařízení k poslednímu lednu automaticky od-
pojena od sítě. 

INFORMACE O NOVINKÁCH, ZMĚNÁCH A ZAJÍMAVOSTECH

Nový ceník služeb pro rok 2010
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NOVÉ TARIFY PRO SÍŤ 5GHZ
Nové tarify Internet DOBNET Optimal a Internet DOBNET 

Offi ce jsou určeny pro náročnější uživatele, kteří potřebují pře-
nášet větší množství dat. Za 400 Kč měsíčně včetně DPH bude 
možné přenášet data maximální rychlostí 6144/2048kbps, za 

500 Kč měsíčně včetně DPH rychlostí 8192/4096kbps. Nutno 
připomenout, že na tyto tarify již nebudou aplikována pravidla 
FUP a uživatel tudíž nebude moci být v tzv. polepšovně. V praxi 
to bude znamenat, že uživateli nebude jako trest za nadměrný 
přenos dat snižována automaticky rychlost připojení.

Jak už nadpis tohoto článku napovídá, tarify bude možné 
aktivovat pouze v místech, kde je vybudován přístupový bod 
technologie 5GHz. Tyto přístupové body by měly být na celé 
síti k dispozici nejpozději do konce roku 2010. 

TARIFY PRO SENIORY A ZTP
V nabídce sítě DOBNET zůstávají i v roce 2010 tarify Internet 

DOBNET Senior a Internet DOBNET ZTP. Tyto tarify jsou nabí-
zeny za zvláštních podmínek uvedených v čestném prohlášení, 
které je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

Připojení je dostupné pouze jako obdoba tarifu Internet DOB-
NET Home, ale pouze v síti 2,4GHz, s maximální přenosovou 
rychlostí 2048/512kbps, s aplikací FUP.

Cena připojení činí pouze 1 Kč měsíčně včetně DPH, vzor 
čestného prohlášení je uveden na portále sdružení na adrese 
www.dobnet.cz/dokumenty. 

ZRUŠÍME FUP?
Ano, pravidla FUP budou zrušena u tarifů Internet DOBNET 

Optimal a Internet DOBNET Offi ce. U tarifu Internet DOBNET 
Home za 330 Kč měsíčně včetně DPH na síti 2,4GHz pravidla 
FUP zrušit nelze, protože by se síť stala pro uživatele nepouži-
telnou. U této technologie je nutné těmito pravidly jednoznač-
ně a jasně defi novat spravedlivé rozdělení konektivity mezi 
jednotlivé uživatele.

Pokud je nutné tato pravidla zachovat u sítě 2,4GHz, bylo roz-
hodnuto, že u tarifu se stejnými fi nančními a provozními pod-
mínkami na síti 5GHz budou pravidla FUP zachována také.

Oproti současné rychlosti na starých přístupových bodech 
bude rychlost na modernizovaných 2,4GHz přístupových bo-
dech a na 5GHz bodech dvojnásobná a bude možné v rámci 
stejných pravidel FUP přenést dvojnásobné množství dat.

Ve skutečnosti by to mohlo znamenat, že nebude problém 
s aplikací pravidel například i sledovat televizi, pokud bude 
kvalita obrazu nastavena na nižší úroveň. Pochopitelně 
ovšem z důvodu stability a potřeby kontinuálního toku dat 
pouze u sítě 5GHz. 

PLATBY ZA SLUŽBY
Platby, platby a zase platby. Měsíčně potkává pracovníky in-

formační kanceláře pravidelná činnost – řešení uživatelů, kteří 
včas nezaplatili za služby sítě DOBNET.

V této souvislosti je třeba upozornit na následující skutečnos-
ti: Faktura za pravidelné služby je vystavována vždy první den 
aktuálního měsíce. Faktura je splatná patnáctého. Pokud není 
platba na účtu, následuje dle zaběhnutého scénáře e-mailo-
vá upomínka, zpoplatněná upomínka doporučeným dopisem 
a poté dočasné odpojení od sítě. Většina tohoto procesu je 
dnes již plně automatizována a pracovníci kanceláře nemohou 
odpojení ani znovupřipojení ovlivnit.

Dále je třeba poznamenat, že sdružení už rok používá pro 
platby uživatelů bankovní účet 237861060/5500. Stále ovšem 
docházejí platby i na původní účet, který bude do konce břez-
na zrušen. Platby došlé po prvním lednu na starý účet nebudou 
ovšem nově zahrnovány do salda uživatele. V praxi to zname-
ná, že uživatel bude veden jako dlužník a bude mu generována 
upomínka. Platbu bude možné převést interně ze starého na 
nový účet po návštěvě informační kanceláře.

Pokud uživatel nebude chtít platbu interně převést, může po-
žádat písemně sdružení o vrácení peněz zaslaných na starý 
účet.

Na závěr ještě jedna poznámka – aby mohl automatizovaný 
systém platbu identifi kovat, musí obsahovat správný variabil-
ní symbol. Tento symbol je vždy ID uživatele, uvedený jak na 
faktuře, tak na smlouvě. Číslo faktury není správným identifi ká-
torem platby a její přiřazení zpravidla opět vyžaduje z důvodu 
ověření osobní návštěvu informační kanceláře. 

VÝJEZDY TECHNIKŮ K ZÁKAZNÍKŮM
Už rok pracují pro sdružení vlastní technici jménem sdružení 

DOBNET, o.s. Přesně před rokem došlo ke změně, do té doby 
pracovali pro sdružení výhradně smluvní technici. Smluvní 
technici pracovali pod hlavičkou vlastní živnosti.

V tuto chvíli se technikům na místě servisního zásahu nic 
neplatí. To ale neznamená, že služba je poskytována zdarma. 
Uživatel podpisem zakázkového listu souhlasí s provedením 
prací a dodávkou materiálu v rozsahu na zakázkovém listu 
uvedeném a zároveň souhlasí s vyúčtováním dle ceníku slu-
žeb platného v den servisního zásahu. V případě, že je služba 
poskytována zdarma, v záruce nebo uživatel s fakturací ne-
souhlasí, musí to být na zakázkovém listu výslovně uvedeno. 
V případě nesouhlasu s fakturací je následně každý jednotlivý 
případ řešen speciální komisí dle Všeobecných podmínek pro 
poskytování služby.

Vystavenou fakturu může uživatel ve lhůtě splatnosti zaplatit 
buď převodem, nebo v hotovosti v informační kanceláři sdru-
žení. V kanceláři je možné využít pro úhradu faktury také pla-
tební kartu. 

DOBNET router Airca 8 PRO pro 5GHz Autor: Michal Nešpor

Servisní vozidlo sítě DOBNET Autor: Bohumil Ruml
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INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 
NA KONCI ROKU

Ve chvíli, kdy je tento Speciál rozšiřo-
ván elektronicky do e-mailových schrá-
nek uživatelů sítě DOBNET, je již pro rok 
2009 informační kancelář v Dobřichovi-
cích uzavřena.

Technické problémy je možné hlásit buď 
e-mailem na adresu,  helpdesk@dobnet.cz 
nebo telefonicky na číslo 277 001 151.

Informační kancelář bude opět otevře-
na v novém roce v pondělí 4. 1. 2010 
od 8 hodin. Úřední hodiny zůstávají bez 
změny – v pondělí a ve středu od 8 do 
18 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 
8 do 12 hodin. Pokud tyto hodiny něko-
mu nevyhovují, může se telefonicky do-
hodnout na individuálním termínu. Tele-
fonní číslo 277 001 111 je k dispozici ve 
výše uvedených hodinách.

DOBNET TELEFONNÍ LINKA
V průběhu první poloviny roku 2010 

bude uvedena do provozu nová služba. 
U všech připojení na nové síti 5GHz bude 
možné zdarma zřídit pevnou telefonní 
linku. Měsíční paušální poplatek bude 
zdarma, platit se bude pouze za usku-
tečněné telefonní hovory. Mezi uživateli 
telefonních stanic sítě DOBNET bude 
možné volat neomezeně opět zdarma.

Ceník služeb bude zcela jistě výhod-
nější než u velkých poskytovatelů tele-
fonních služeb. Bez zajímavosti jistě není 
fakt, že za mírný poplatek bude možné 
zachovat i stávající telefonní číslo.

K připojení bude třeba buď speciální 
adaptér ke klasickému telefonnímu pří-
stroji, nebo nový VoIP telefonní přístroj.

Další informace budou publikovány na 
portále sdružení a v tištěné verzi DOB-
NET zpravodaje.

PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ 
A KOMPONENTY

V současné době je možné připojit uži-
vatele k síti DOBNET pouze prostřed-
nictvím speciálního koncového zařízení 
DOBNET router. Protože se objevují pří-
pady, kdy kvalita připojení je ovlivněna 
i nevhodným výběrem dalších komponent 
jako například antény a kabelů, zařadí 
s největší pravděpodobností Rada sdru-
žení začátkem roku 2010 do Pravidel pro 
připojení k síti další podmínku. Podmín-
kou připojení do sítě bude využití někte-
rého ze schválených zařízení, které bylo 
technicky v síti důkladně odzkoušeno.

Zařízení nebude nutné zakoupit přímo 
v informační kanceláři, ale bude nutné 
dodržet vybrané typy a modely zařízení.

Další informace o úpravě pravidel bu-
dou zveřejněny na portále sdružení.

FAQ NA PORTÁLE WWW.DOBNET.CZ
Pracovníci informační kanceláře touto 

formou upozorňují, že na portále sdru-
žení jsou zpracovány velmi podrobně 
odpovědi na nejčastěji kladené otázky 
týkající se jak sítě DOBNET, tak sdruže-

ní. Odpovědi jsou seřazeny dle kategorií 
tak, aby byly srozumitelně dostupné i pro 
méně zkušené uživatele.

Tvůrci portálu doporučují navštívit tuto 
sekci portálu nejen při hledání odpovědi 

na konkrétní otázku, ale i preventivně, pro 
získání dalších informací o síti DOBNET.

Sekce FAQ se nachází na adrese 
www.dobnet.cz/centrum-pomoci/faq. 

Michal Nešpor

Portál sítě DOBNET, sekce FAQ

INZERCE
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OPERAČNÍ SYSTÉMY

Operačním systémem se tedy rozumí 
program, který vám umožní pracovat 
s osobním či přenosným počítačem. 
Většina z vás se jistě s tímto odborným 
názvem setkala, takže není třeba jej dále 
dlouze představovat. Jen si řekněme, že 
v současné době jsou největší měrou na 
trhu zastoupeny následující tři systémy: 
Windows, Linux a Mac OsX.

Každý z těchto tří zástupců se může 
v letošním roce chlubit nějakými novinka-
mi a každý má na trhu operačních systé-
mů své pevné místo. Nebudeme se za-
bývat ekonomickými ukazateli a tím, kolik 
čeho jaká fi rma prodala, ale spíše se po-
díváme na celou věc z pohledu uživatele.

OKNA SYSTÉMU DOKOŘÁN
Microsoft Windows je fenomén, který 

ve své době zasáhl svět tím, že se ze dne 
na den z prostředí nudné příkazové řádky 
s tmavou obrazovkou stal něčím mno-
hem zábavnějším a způsobil tím revoluci 
v přístupu k osobnímu počítači. Nudné 
příkazy se přesunuly do barevných oké-
nek, kterými se dalo najednou různě hý-
bat, a tak systém oslovil bezpochyby i do 
té doby zaryté počítačové analfabety.

Na své pouti se Windows představily již 
v několika verzích od první verze 3.1 až 
po nejnovější Windows 7.

Do nedávné doby, kdy spatřily světlo 
světa dlouho očekávané „sedmičky“, za-
plavovala společnost Microsoft trh svým 
produktem Vista. Sám jsem s tímto sys-
témem strávil 2 roky a byly to dva roky 
plné hrůzy a utrpení. Dny plné podivných 
systémových hlášení a nevysvětlitelných 
úkazů, jimž hrdě v čele vévodila událost 
nejznámější: „BlueScreen“. Ano, je to 
tak, Windows Vista si z nejhoršího pádu 
systému udělaly přednost a musím se 
přiznat, že to byl hlavní důvod, proč jsem 
se rozhodl od Windows odejít.

Když jsem dostal poprvé do ruky „sed-
mičky“, byl jsem mile překvapen a musel 
jsem ocenit, že Microsoft udělal ve vý-
voji velký kus práce. Zejména rychlost 
a nenáročnost systému na paměťové 
prostředky a práce s režimem spánku 
mne velmi mile překvapily.

TUČŇÁK JE PÁN VE FRAKU
GNU/Linux nazývaný prostě Linux je 

systém, který má na trhu své místo také 
dlouhou dobu. Jeho největší síla vždy 
byla, je a bude ve stabilitě především při 
serverových řešeních. Dnes má každá 
z distribucí tohoto systému svoje grafi cké 
prostředí, které slouží k ovládání pomocí 
myši, a jeho instalace je volitelná. Pro ser-
verová řešení není grafi cké prostředí po-
třeba, ovládá se pouze z příkazové řádky.

Nutno přiznat, že ve vývoji Linuxu a ze-
jména těch jeho odnoží, které se zaměři-
ly právě na grafi cké prostředí, byl udělán 
také kus práce a dnes asi nejoblíbeněj-
ší Ubuntu vypadá grafi cky velmi dob-
ře. Právě Ubuntu se, dle mého názoru, 
nejvíce zaměřilo na koncového uživatele 
a snaží se asi nejvíce o jakousi alternativu 
k Windows. Především integrací všech 
potřebných programů pro základní prá-
ci s Internetem, kancelářských aplikací 
a dalších oblíbených programů se sna-
ží proniknout do těchto uživatelských 
vod, kde sází na jednoduchost a 
přehlednost. Toto jsou všechno sa-
mozřejmě velké devizy, a proto 
se takto vyvedený Linux stal 
například v mnoha školách 
daleko levnějším řešením 
pro počítačové učebny, pro-
tože nesmíme zapomenout 
na fakt, že naprostá většina 
linuxových distribucí je šířená 

pod licencí GNU/GPL, tedy jednoduše 
zdarma. V oblíbenosti tedy Ubuntu jed-
noznačně vede a získává si určitě více 
a více příznivců nejen mezi vývojáři 
a profesionály. Jen tak dále. 

pokračování na str. 6

KLID A POHODA PŘI PRÁCI

Vážení čtenáři, další rok se poma-
lu blíží do své cílové stanice a jed-
na z věcí, kterou určitě bude většina 
z nás dělat, je bilancování. Je tomu 
tak pokaždé, když se sejde rok s ro-
kem a my si říkáme, co jsme všech-
no za ten rok udělali a co jsme ještě 
chtěli udělat. Dovolte mi, abych si 
v této předvánoční atmosféře také 
trochu „zabilancoval“ a zkusil vám 
lehce a nenásilně nastínit, co nám 
přinesl tento rok nového v oblasti 
operačních systémů.

ANEB JAK JSEM OCHUTNAL NAKOUSNUTÉ JABLKO

DOBNET zpravodaj SPECIÁLzima 2009 | ročník 3
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OPERAČNÍ SYSTÉMY

 SNĚŽNÝ LEOPARD NA LOVU
Posledním zástupcem, kterého jsem 

uvedl, je Mac OsX od fi rmy Apple. Systém 
i společnost byly dlouhou dobu na našem 
trhu velkou záhadou a bezpochyby se 
o této dvojici rozšířilo mnoho mýtů.

Společnost Apple šla od začátku svého 
vzniku vlastní cestou, a sice vývojem ne-
jen software, tedy operačního systému, 
ale i hardware, tedy technického vybave-
ní počítače. Tímto spojením si dokázala 
na trhu operačních systémů vybudovat 
především punc stability a rychlosti. 
Operační systém šitý na míru pro kon-
krétní hardware, to je největší deviza 
Apple již dlouhá léta.

Skutečnost, že se v posledním roce 
velmi hojně rozšířil Mac OsX i do Evropy, 
má na svědomí kromě velké nestability 
Windows Vista také fakt, že Apple před 
nedávnem ukončil dlouholetou spolu-
práci se společností Motorola, která pro 
Apple vyráběla hardware, a zahájil spolu-
práci se společností Intel. Tímto krokem 
se tedy počítače Macintosh staly kom-
patibilními s platformou PC. Svoji fi lozofi i 
klientského hardware si Apple ale nedal 
vzít a nechává si opět vyrábět hardware 
výhradně pro sebe.

Svůj nejnovější systém nazvaný Snow 
Leopard ušil Apple opět na míru svých po-
čítačů a je to při práci s ním hodně vidět. 
Nebojte se, nekousne vás! Jsem již dnes 
přesvědčen, že tato velmi milá „kočička“ 

by si získala většinu z vás. Systém vyni-
ká uživatelskou jednoduchostí, rychlostí 
a precizním zpracováním grafi ckého pro-
středí. Práci s tímto systémem si prostě 
budete užívat a nebudete se věnovat ne-
smyslným hlášením, která běžného uživa-
tele stejně nezajímají. Za zmínku stojí také 
fakt, že dnes už lze mít systém plně loka-
lizovaný do českého jazyka a že by spo-
lečnost Apple měla mít od nového roku 
na českém trhu k dispozici celé portfolio 
svých produktů. A doufejme, že také za 
lidovější ceny, než jsou dnes k dispozici 
u některých „zlato-kopajících“ prodejců.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM?
Microsoft se hrdě hlásí k heslu, že je-

jich „sedmičky“ nebudou potřebovat 
celý rok opravný balíček (Service pack), 
Linux stále více proniká k obyčejným 
uživatelům a za keřem číhá na svou ko-
řist „sněžný leopard“, který se zakous-
ne a nepustí. Vzhledem k tomu, že se 
všichni snaží o totéž, tj. oslovit největší 
cílovou skupinu, kterou jsou obyčejní 
uživatelé, popřejme všem hodně zdaru 
v tomto snažení a ať nás nikdy nepře-
stanou překvapovat.

Veselé Vánoce přeje Bobo Ruml

DOBNET zpravodaj SPECIÁL zima 2009 | ročník 3

Všem svým zákazníkům děkujeme Všem svým zákazníkům děkujeme 
za rok 2009, přejeme krásné vánoce za rok 2009, přejeme krásné vánoce 
a jen samé úspěchy v roce 2010.a jen samé úspěchy v roce 2010.

Jsme na nové adrese: Komenského 120, Řevnice

INZERCE
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně
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