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odborná literatura

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

Mikrokontroléry PIC10F2XX
autor: Microchip
rozsah: 108 stran B5
vydáno: březen 2009
běžná cena: 249 Kč 
včetně 9% DPH 
(v e-shopu 220 Kč)
adresa knihy: http://
shop.ben.cz/180052

Volný překlad originálních katalogo-
vých listů nové řady výkonných mikrokon-
trolérů Microchip PIC10F200, PIC10F202, 
PIC10F204 a PIC10F206. Tyto česky psa-
né manuály jsou vhodné jednak pro začáteč-
níky, jednak pro ty, kteří nejsou zvyklí řešit 
problémy v angličtině. Začátečníci, a studen-
ti obzvláště, s těmito volnými překlady ma-
nuálů lépe pochopí principy činnosti mikro-
kontrolérů řady PIC10F200. Mikrokontrolé-
ry řady PIC10F200 jsou nejmenší osmibitové 
mikrokontroléry PIC s pouhými šesti vývody. 
Program má velikost 256 nebo 512 instruk-
cí, EEPROM pro data 16 nebo 24 bajtů. Má 
zjednodušenou architekturu, nepoužívá pře-
rušovací systém. Má vnitřní oscilátor, kom-
parátor a časovač. Je určen pro miniaturní 
aplikace obvykle s jedním či dvěma výstupy.

ARM pro začátečníky
autor: Váňa Vladimír
rozsah: 196 stran B5
vydáno: březen 2009
běžná cena: 249 Kč včet-
ně 9% DPH 
(v e-shopu 222 Kč)
adresa knihy: http://shop.
ben.cz/121300

Rozšíření mikroprocesorů s jádrem ARM 
si zaslouží, aby s nimi byla seznámena odbor-
ná veřejnost, neboť dosud zveřejněné články 
v časopisech ani zčásti nepokrývají potřeby 
konstruktérů, zejména těch začínajících. Kni-
ha ARM pro začátečníky seznamuje čtená-
ře s architekturou ARM, s jejím instrukčním 
souborem a s příklady konkrétních jednoči-
pových počítačů, jejichž procesory mají jádro 
ARM7. Ukazuje i tvorbu programů pomocí 
vývojových prostředí μVision3 firmy Keil 
Software, Mcbuilderu či Eclipse nebo Lab-
View. V dodatku 1 je uveden podrobný popis 
instrukcí ARM a v dodatku 2 práce s JTAG 
založeným na obvodu FT2232 a kompatibil-
ním s OpenOCD, dále instalace a nastave-
ní softwaru zabezpečení a jeho začlenění do 
prostředí Eclipse.

Digitální fotografie – komplet
1.  Kompozice v digitál

ní fotografii
2.  Fotografie a nízká 

hladina osvětlení
3.  Digitální fotografie 2
autor: Bartoš Michal (1.), 
FAreeman Michael (2.), 
Kelby Scott (3.)
rozsah: 3 knihy – 

160 stran (1.), 224 stran (2.), 240 stran (3.)
vydáno: únor 2009
běžná cena: 790 Kč včetně 9% DPH 
(v e-shopu 790 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/114212

V současné době je na trhu nepřeberné 
množství digitálních fotoaparátů od nejrůz-
nějších výrobců. Tyto přístroje jsou vybaveny 
většinou velmi dobrou elektronikou, kterou 
však ne všichni umí využít k vytvoření opti-
málního snímku, a to jak z hlediska kompo-
zice, tak expozice. Tento jedinečný komplet 
tří knih (Kompozice v digitální fotografii, Fo
tografie a nízká hladina osvětlení, Digitální 
fotografie 2) ocení především ti, kteří v tom-
to smyslu touží po zkvalitnění svých digitál-
ních fotografií. 

Publikace vydavatelství Computer Press

Špičková prezentace

Jak zaujmout a přesvědčit 
posluchače

autor: Timothy J. Koegel
rozsah: 192 stran ČB
vydáno: březen 2009
běžná cena: 249 Kč 
včetně 9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0498

Snažíte-li se vyvinout si vlastní styl pre-
zentace, který vám umožní předávat sděle-
ní jasně, přirozeně a se zaujetím, pak je tato 
kniha určena přesně pro vás. Publikace na-
bízí základní dovednosti, techniky a strate-
gie nezbytné k tomu, abyste dokázali výji-
mečným způsobem prezentovat své nápady 
i sami sebe. S touto publikací se naučíte na-
vázat spojení s publikem a prezentaci před-
vést s výjimečným nábojem. V knize jsou 
probrány techniky vhodné pro rozhovory 
mezi čtyřma očima, prezentace jak pro men-
ší skupiny, tak pro velké obecenstvo. Au-
tor zde mj. doporučuje, jak pracovat s hla-
sem, jaké zvolit tempo a dynamiku řeči, jak 
reagovat na dotazy aj.

Pravidla českého pravopisu

S kompletním zapracová
ním dodatku MŠMT ČR

autor: kolektiv autorů
rozsah: 496 stran ČB
vydáno: březen 2009
běžná cena: 117 Kč 
včetně 9% DPH

příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KEJ171

Publikace nabízí přehledný a srozumitelný 
výklad pravopisných pravidel s kompletním 
zapracováním dodatku zveřejněného v roce 
1994 MŠMT ČR. U některých slov připouš-
tí dvojí, a dokonce i trojí způsob psaní. Zá-
leží na uživateli, kterou z možných variant 
zvolí. Menší formát knihy umožňuje vzít si 
ji kamkoliv s sebou, a mít ji tak ihned k dis-
pozici. Díky přehlednému vnitřnímu členění 
lze obratem najít potřebnou informaci. Sou-
částí knižního vydání je i elektronická verze 
CD-ROM, na kterém je obsaženo vše, co se 
nachází v knize. Tuto elektronickou podobu 
pravidel českého pravopisu lze navíc nainsta-
lovat do počítače.

Microsoft Office Excel 2007

Grafy
autor: John Walkenbach
rozsah: 496 stran ČB
vydáno: duben 2009
běžná cena: 497 Kč včet-
ně 9% DPH
příloha: CD-ROM

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1650

Chcete se snadno a elegantně naučit vytvá-
řet grafy, i když patříte k běžným uživatelům 
Excelu, kteří využívají pouze špičku z ledov-
ce jeho potenciálu grafického znázornění dat? 
Autor, světový odborník na Excel, vám postup-
ně ukáže, že lze realizovat i zdánlivě neprove-
ditelné kombinace grafů. Pomůže vám ovlád-
nout zkratky, které vedou od původní předsta-
vy k její přesné výsledné podobě. Naučíte se 
vkládat do grafů křivky trendů, upravovat úda-
je přímo v grafu, vytvářet kombinované grafy, 
snadno grafy formátovat na základě jednotící-
ho stylu i vytvářet grafy z kontingenčních ta-
bulek. Kromě praktických příkladů a množství 
tipů nechybí ani kapitola, která vám pomůže 
vyvarovat se nejčastějších chyb.


