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Red Hat i nadále vylepšuje výsledky hospodaření. Dell bude prodávat netbooky s Moblinem. Londýnská burza přechází na Linux. Motorola
utíká od LiMo k Androidu. WikiReader. Acer uvádí netbook s Androidem i Windows. GNOME 2.28. Amarok 2.2 Sunjammer. Hulu už i pro
Linux. Moblin 2.0.
Red Hat i nadále vylepšuje výsledky hospodaření
Americké společnosti Red Hat, největší linuxové
firmě na světě, se i nadále daří a drží se na rostoucí vlně. Zatímco většina softwarových společností se potýká s propadem tržeb, Red Hat jakoby krizi
ani nepociťoval a ve druhém čtvrtletí tohoto roku
vykázal opět zlepšené výsledky. Tržby za poslední
čtvrtletí činily 183,6 milionů dolarů, což je meziroční nárůst o 12 %. Nejvíce se na to podepsaly
příjmy z placené podpory, které vzrostly o 15 %
a nyní činí 85 % veškerých příjmů společnosti. Čistý zisk vzrostl meziročně o 37 % na 28,9 milionů.
Kolik stojí podpora Red Hatu v porovnání s jinými enterprise systémy se dozvíte z článku Kolik stojí Linux?

Obchodní model, který je postavený na předplatném podpory, se zdá být jako velmi dobrý pro
udržení stabilních hospodářských výsledků a velmi
dobrého cash-flow. Příjmy, které společnost vykazuje nyní, byly podepsány v průměru před rokem.
Nyní Red Hat vykazuje 581 milionů dolarů (o 17 %
více než loni) výnosů příštích období, neboli peněz,
které už zákazníci zaplatili, ale ještě za ně nedosta-
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li služby. Výnosy jsou tak snadno predikovatelné mi- možnost vybrat kromě klasického Ubuntu
nimálně na rok dopředu a společnost se nemusí a Windows také Ubuntu, které je postavené na dispotýkat s náhlými výpadky tržeb.
tribuci Moblin, za jejíž vývojem stojí především Intel. Systém se oficiálně nazývá Ubuntu Moblin
Významným milníkem v růstu společnosti bylo za- Remix Developer Edition a bere si to dobré z obou
řazení do indexu S&P 500, k čemuž došlo zhruba distribucí. Nabízí široké repozitáře Ubuntu a přinádeset let poté, co společnost umístila své akcie na ší velmi povedené prostředí Moblinu a rychlý start.
burzu. Společnost také pokračuje v odkupu vlast- Momentálně je dostupný pouze pro Dell Inspiron
ních akcií, což má za následek zvyšování hodnoty Mini 10v, ale nabídka by se měla rozšířit i na další
akcií, které drží akcionáři. Akcie Red Hatu konti- netbooky. Ti, kteří chtějí upgradovat naUMR,
nuelně rostou od listopadu loňského roku, kdy si mohou využít návodu na wiki Dellu.
sáhly na dno 7,89 dolarů za akcii, až po letošní vrchol 24. září, kdy se obchodovaly za 27,95.
Londýnská burza přechází na Linux
Jistě si dobře pamatujete na přechod London StoDell bude prodávat netbooky s Moblinem
ck Exchange na platformu Windows. Stala se z něj
Dell je mezi velkými výrobci počítačů jednoznačně jedna z nejvýrazněji propagovaných případových
nejotevřenější vůči Linuxu. Své počítače prodává s pře- studií na stránkách Get the facts. V této případové
dinstalovaným Ubuntu již dva a půl roku a s největší studii usmívající se CEO burzy David Lester propravděpodobností úspěšně, protože počet mode- hlašoval, že zvážili všechny platformy, ale
lů s Ubuntu se neustále zvyšuje. Představitelné Dellu Windows Server byla jasná volba. Oproti Linuxu
také prohlásili, že 30 % prodaných netbooků od Dellu prý dostala přednost především kvůli spolehlivosti.
má předinstalované právě Ubuntu.
Tentýž člověk dnes úsměvem oznámil přechod na
řešení postavené na Linuxu, které je podle jeho
Nyní se Dell chystá linuxovou nabídku ještě více slov svižnější, lehčí a jednodušší na instalaci.
rozšířit. Zákazníkům dá totiž u vybraných modelů
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Nestává se často, aby společnost po dvou letech
prakticky odepsala řešení, do kterého investovala
65 milionů dolarů. První pochybnosti nad tím, že
řešení postavené na .NET, Windows Server a MS
SQL na burze vydrží, vyvstaly poté, co londýnská
burza prožila doslova katastrofu v podobě sedmihodinového výpadku a ztráty obchodů za tři miliardy liber. Poté, co byl odvolán vedoucí celého
projektu, pochybnosti ještě více zesílily a začalo
se šuškat, že problémem je také latence tradingového systému.

tvrdí, že je tento stav neudržitelný a dojde k určité konsolidaci. Nechci malovat čerta na zeď, ale
vypadá to, že tím, komu zůstane Černý Petr v ruce, je platforma LiMo. Přitom v začátku vypadalo
LiMo velmi silně, postavila se za něj celá řada výrobců mobilních telefonů. Cestu mu však zkřížil
Android, který je mohutně podporován společností Google a momentálně na vzestupu.
Důkazem toho je také postup Motoroly, která patřila k zakládajícím a donedávna velmi aktivním
členům sdružení, které se o vývoj LiMo staralo.
Nyní však oznámila, že se vzdává křesla v radě
a ponechává si pouze status normálního člena. Důvodem je orientace na Google Android. Podle vyjádření zástupce společnosti byla Motorola vždy
pro otevřený a komunitní vývoj postavený na linuxové platformě, což splňuje i Android a společnost
navíc cítí lepší základy se silnou podporou, ekosystémem a vývojáři.

Burza zvažovala 20 řešení a nakonec vybrala technologii postavenou na operačních systémech Linux
a Solaris. Dodavatelem se stala společnost MillenniumIT ze Srí Lanky, kterou Londýnská burza celou
odkoupila. Nové řešení by mělo stát 30 milionů dolarů, tedy o polovinu méně než předchozí, a ročně by
se mělo na provozu ušetřit až 15 milionů dolarů.
David Lester hájí dřívější rozhodnutí s tím, že přechod není zapříčiněn přímo dosavadním řešením (ačkoliv má latenci 2,7 ms, oproti 0,4 ms u Millenni- Ačkoliv je odchod Motoroly negativním znamením,
umIT), ale že nové řešení je prostě levnější, umožňu- LiMo má stále silnou podporu. Stále jej podporují
je lepší kontrolu, vývoj a inovace.
společnosti jako Vodafone, Teléfonica, Verizon, LG
nebo Panasonic a na trhu je více než 40 mobilních
Na řešení od MilleniumIT přejde také dceřiná telefonů s touto platformou. To vše se však může
společnost LSE Borsa Italiana a norská Oslo Børs, zhroutit jako domeček z karet. Samsung nedávno
i když měla podle dohody s LSE přejít v únoru 2010 uvedl na trh první zařízení s Androidem a Verizon
na řešení postavené na Windows. Jedinou význam- se k tomu chystá.
nější burzou zůstávající na Windows a .NET je
Johannesburg Stock Exchange, která však podle WikiReader
slov svého CEO bude taktéž zvažovat nové řešení. Společnost Openmoko, která se zabývá vývojem
Microsoft se k celé záležitosti nevyjádřil.
mobilních zařízení v duchu svobodného software,
uvedla na trh čtečku encyklopedie Wikipedia pod
Motorola utíká od LiMo k Androidu
názvem WikiReader. Jedná se o malé zařízení
S mobilními platformami, postavenými na Linuxu, s černobílým dotykovým displayem a je poháněno
se v poslední době roztrhl pytel a mnozí analytici energií z dvou tužkových baterií. Podle vyjádření
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výrobce vydrží na jedno nabití až jeden rok při používání 15 minut denně.
WikiReader obsahuje 3 miliony článků z anglické
Wikipedie a v přípravě jsou i další jazykové mutace. Čtečka stojí 99 dolarů a uživatel může aktualizovat informace tak, že si je buď stáhne ze
stránek WikiReaderu, kde má k dispozici 4GB stažení zdarma, nebo si objedná jednou za půl roku
miniSD kartu za 29 dolarů. Očekává se kreativita
komunity kolem Openmoko, která by se mohla postarat o další rozšiřování funkcí a dat, které lze ve
čtečce zobrazit. WikiReaderu se věnují i české
stránky o Openmoko.

Acer uvádí netbook s Androidem i Windows
Acer je prvním výrobcem počítačů, který na své
netbooky předinstalovává kombinaci Windows 7
a Google Android. Proč se společnost k tomuto
duálnímu řešení rozhodla objasňoval její viceprezident Jim Wong v Londýně během uvedení netbooku. Podle něj netbook znamená mobilní internet
a uvedení Androidu na netbooky je jedním ze způsobů, jak zákazníkům vysvětlit, co mobilní internet
je. Na trhu prý není poptávka po další verzi Linuxu,
přesto se nevzdávají, ale situaci se přizpůsobili tak,
že nabízejí Android společně s Windows 7. Jedním
z důvodů, proč jsou na netbooku kromě Androidu
i Windows 7, je Internet Explorer, který podle
Wonga i nadále dominuje online světu a je pro něj
stále optimalizována celá řada webů.

Novinky ze světa softwaru
GNOME 2.28
V druhé polovině září bylo uvolněno podzimní vydání populárního prostředí GNOME. Stejně jako

www.openmagazin.cz
v jarním vydání, ale s ještě větší intenzitou, se práce přesunuly pod povrch. V rámci přechodu na
GNOME 3 a GTK+ 3 probíhá rozsáhlé čištění knihoven a odstraňováním závislostí programů na těch
zastaralých.

je přeloženo prakticky kompletně. Výrazně se zlepši- existují. Pokud však používáte Linux, můžete se
ly překlady dokumentace, které jsou nyní přelože- podívat, v jaké verzi je Amarok ve vaší distribuci.
ny z 63 %. Více se dozvíte v článku GNOME 2.28 –
– Velký podzimní úklid a příprava na GNOME 3.

Přesto vývojáři připravili několik novinek, které se
dotknou i uživatelů. Asi nejzásadnější novinkou je
GNOME Bluetooth, které integruje nástroje pro
správu bluetooth zařízení a rozšiřuje možnosti
jejich nastavení. Momentálně podporuje stovky zařízení jako jsou mobilní telefony, myši, klávesnice
nebo headsety. Komunikační program Empathy se
i nadále dynamicky rozvíjí. Tentokráte mimo jiné
přináší podporu podporu videa a to nejen pro
Jabber, ale také pro MSN. Podporuje geolokaci
a umožňuje sdílet obrazovku, aniž by počítač měl
veřejnou IP adresu.

Moblin 2.0
Bylo uvolněno druhé vydání distribuce optimalizované na procesory Atom, které své uplatnění
nacházejí především na netboocích. Podle toho je
také uzpůsobeno rozhraní, které si můžete prohlédnout na videu na začátku článku. Projekt Moblin rozjela společnost Intel, aby podpořila své
úsporné procesory, přece jen hrozba ze strany ARM
je čím dál výraznější. Aby se však do projektu zapojily i ostatní subjekty převedla vedení na neutrální Linux Foundation. To však nic nemění na tom,
že Intel zůstává i nadále hlavní hybnou silou.

Přepracovaný je program Hamster, který slouží ke
sledování času stráveného nad různými činnostmi. Aplikace Cheese pro práci s webkamerou má
změněné rozhraní tak, aby se s ním lépe pracovalo
na malých obrazovkách netbooků. Epiphany se konečně dočkalo vykreslovacího jádra WebKit. V ovládání zvuku lze nastavovat výstupní zařízení, např.
u zvukového systému 5.1 lze potlačovat jednotlivé
kanály nebo subwoofer. Přehrávač Totem získal
podporu DVD menu a dokáže obnovit přehrávání
z určité pozice. Ve standardním nastavení se v nabídkách a lištách nezobrazují ikony, ale pouze text.
Správa napajení podporuje notebooky s více bateriemi a umožňuje vypínat disk.

Amarok 2.2 Sunjammer
Amarok byl nekorunovaným králem linuxových hudebních přehrávačů a patřil k nejlepším napříč
platformami. Poté se jej však autoři rozhodli
kompletně přepsat za pomoci Qt4. Amarok získal
nový vzhled, který se hodně uživatelům nelíbil,
a ztratil hodně funkcí, což se uživatelům líbilo ještě
méně. Přitom konkurence nespala a výhody Amaroku, jako velmi dobré propojení s online službami, dohnala. Vývojáři však nepolevují a chtějí
Amarok vrátit navrchol. Verze 2.2 se dá v tomto
považovat za přelomovou, protože už se co se týče funkcí vyrovná původnímu Amaroku a těží z výhod, které přinesl kompletně nový návrh aplikace.
Tolik diskutovaný vzhled si nyní mohou uživatelé
přizpůsobit podle vlastního vkusu. Přibyly také funkce v playlistu, jeho obsah lze nyní třídit a přesouvat. Posluchači audioknih nebo delších skladeb jistě
ocení záložky. Přibyly applety pro zobrazení fotografií a videí právě přehrávaného umělce. Kolekce získala rychlejší a přesnější skenování. Byl
vylepšen import z Amaroku 1.4 a znovu lze kolekci ukládat v MySQL. Pokud vložíte hudební CD (nebo jiné úložné zařízení s hudbou) do mechaniky,
skladby se objeví v kolekci a můžete je přehrávat
přímo ze zařízení. Dynamické playlisty, které vybírají následující skladby tak, aby navazovaly na
skladby před nimi, využívají Last.fm a Echonest.

GNOME 2.28 je také velmi dobře lokalizované. Do
50 jazyků je přeložené z více než 80 % a čeština si Porty na Mac OS X a Windows jsou zatím v nedoudržuje pěkných 95 %, přičemž uživatelské rozhraní hlednu, i když hodně rané a nestabilní verze již
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Novinky ze světa distribucí

Mezi hlavní novinky nového vydání patří ukázky
Moblin Garage a Moblin Application Installer. Moblin Garage je online katalog aplikací a Moblin Application Installer klient, v kterém můžete vybírat
a instalovat programy z Moblin Garage. Vylepšeno
bylo také rozhraní, které je vyvíjeno na základě
sledování uživatelů.
Moblin lze stáhnout v podobně obrazu (IMG) o velikosti 722 MB. Na stránkách projektu naleznete
také návod, jak obraz dostat na flashku a nainstalovat systém.

Rozšíření do Firefoxu, která musíte mít

www.openmagazin.cz

Roman Bořánek

http://www.linuxexpres.cz/software/rozsirenidofirefoxukteramusitemit

Internetový prohlížeč Firefox si díky rozšířením můžete přizpůsobit přesně na míru. Těch rozšíření ale existují tisíce, proto vám chceme
pomoci usnadnit výběr a vytvořili jsme pro vás třídílný přehled toho nejlepšího a nejzajímavějšího.

Screengrab

Určitě to znáte. Potřebujete sejmout obrázek nějaké
webové stránky, ale problém je třeba v tom, že do
oblasti viditelné na obrazovce se vám nevejde zdaleka vše, co bystě chtěli mít na výsledném obrázku.
Pro Firefox existuje několik rozšíření, které tuto situaci řeší, ale Screengrab je z nich asi nejlepší. Můžete
„vyfotit“ buď pouze oblast stránky, kterou vidíte na
obrazovce, nebo celou stránku, případně vámi vybranou oblast - tu jednoduše vytáhnete myší. Výsledek lze rovnou uložit nebo zkopírovat do schránky.
Při ukládání máte na výběr dva formáty. Pro podobné
potřeby je určitě nejvhodnější použít PNG, ale můžete zvolit i JPG, tam už ale musíte počítat se ztrátovou kompresí a tedy občasným „kostičkováním“.
Screengrab je vlastně velmi jednoduché rozšíření,
nemá prakticky žádná nastavení a při běžné práci
ho nezpozorujete. Vždy, když ho ale budete potřebovat, svoji úlohu odvede na jedničku.
Stáhněte si: Screengrab

Echofon (TwitterFox)

Sociální sítě v posledních měsících zažívají obrovský boom, ať jde o Facebook, nebo českou většinovou populací zatím nepolíbený Twitter, který se
těší podpory spíše u odborné veřejnosti. Podle původního názvu TwitterFox je jasné, o co se bude
jednat v tomto případě. Dnes už se ale rozšíření
jmenuje Echofon a kromě Firefoxu ho ve formě
samostatné aplikace dostanete i na Mac OS X nebo iPhone.
Po instalaci se ve stavovém řádku objeví ikonka
Twitteru, přes kterou budete Echofon ovládat. V nastavení zadáte svoje přihlašovací údaje k Twitter
účtu, zadáte, jak často chcete „tvíty“ aktualizovat
a zdali se nové příspěvky mají zobrazit i v malém
pop-up okně. Hlavní okno už nabízí funkce známé
z Twitteru, čili příspěvky vašich oblíbenců, zmínky
o vás a soukromé zprávy. Echofon se nesnaží uživatele oslnit dalšími funkcemi, ale zachovává jednoduchost a přímočarost Twitteru, což je určitě ku
prospěchu a většina lidí to ocení.
Stáhněte si: Echofon
Echofon v celé své kráse

Screengrab: Sýýýr!
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Speed Dial

Uživatelům Opery už je úplně jasné, co toto rozšíření umí. V roce 2007 přišel norský prohlížeč Opera s novou koncepcí přístupu k oblíbeným stránkám
zvanou právě Speed Dial a mnoho uživatelů si ji velmi oblíbilo. Přitom je to
koncept až podezřele jednoduchý. Speed Dial je několik řad polí, do kterých
si můžete naskládat různé webové stránky a snadno k nim přistupovat. Celé to vypadá efektně, protože v onom poli vidíte screenshot stránky. Pokud
stále nemáte představu, jak že to funguje, určitě se podívejte na obrázek níže.

Tab Mix Plus

Tab Mix Plus rozšiřuje nastavení panelů o další možnosti. Například můžete
mít panely rozložené do více řad, určit kolik panelů může maximálně být
v jedné řadě, nastavit, kde se budou nové panely otevírat, jakým způsobem
je lze zavřít, zvýrazňovat atd. Je jich opravdu mnoho a díky nim si můžete
vyladit lištu panelů přesně podle vašeho gusta. Dále je zajímavá možnost
ochrany panelu proti zavření nebo pokročilý správce relací. Buď můžete použít správce, který je už v základním Firefoxu, nebo v nastavení aktivovat
ten pokročilý od Tab Mix Plus. Pokud jste jako já zvyklí pracovat s velkým
A jak se dalo očekávat, uživatelé ostatních prohlížečů po podobném vylepšení množstvím panelů, tak vřele doporučuji, Tab Mix plus vás určitě nezklame.
také toužili a alespoň u Firefoxu se ho dočkali. Speed Dial se výraznou inspirací u Seveřanů vůbec netají, koneckonců se tvůrci nenamáhali ani změnit Pozn. redaktora: Anglické slovo tab by mělo být překládáno spíše jako
karta, nežli jako panel. Avšak vzhledem k tomu, že se v počeštěném Finázev. Ale abych jim tolik nekřivdil, nejedná se o obyčejný klon, bylo přidáno
pár zajímavých funkcí. Můžete si různě přizpůsobit barvy a velikosti prvků
refoxu používá výraz panel, používáme ho i v tomto článku.
nebo vytvořit více skupin Speed Dialu a mezi nimi přepínat. Při srovnání s původním Speed Dialem z Opery přináší ony nové možnosti, ale trochu ztrácí Stáhněte si: Tab Mix Plus
v eleganci a rychlosti.
Stáhněte si: Speed Dial

Tab Mix Plus: Rozšířený správce relací
Speed Dial je velmi oblíbený
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Download Statusbar

Jednou z nejkritizovanějších věcí na Firefoxu je správce stahování. Vytýká se
mu málo funkcí, přílišná jednoduchost nebo to, že se vždy otevírá v samostatném okně. Vývojáři Download Statusbaru se tyto nedostatky snaží mazat
a jsou v tom celkem úspěšní. Pochvalu zaslouží především přehlednost, jedná
se vlastně jen o malou lištu, která se zobrazuje nad stavovým řádkem.
Mně toto řešení velmi vyhovuje, o všech stahovaných souborech máte přehled, protože jsou neustále na očích, ale přitom samotná lišta zabere málo
místa. Aby se vám líbil i vzhled lišty, máte připraveny rozsáhlé možnosti
k úpravě vzhledu. Můžete nastavit všemožné barvičky, písma, velikosti panelů, jaké informace o stahování se mají zobrazovat a jaké ne. Kdyby vám tento způsob nevyhovoval, lze rozšíření přepnout do jednoduchého módu, kde
seznam stahovaných souborů uvidíte až po vyžádání.
Stáhněte si: Download Statusbar
Download Statusbar: Jednoduše a přehledně

Video DownloadHelper

Utilitek pro stahování Flash videí existuje nespočet, jedna umí stahovat
z YouTube, druhá z Metacafe a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna.
Nyní jim jednoznačně kraluje právě Video DownloadHelper. S jeho pomocí
dostanete téměř každé video, na které ukážete. Toto rozšíření přímo podporuje stahování z několika desítek serverů, myšleno v tom smyslu, že pro ty
servery jsou napsané stahovací skripty přímo na míru. Ale ani u oficiálně nepodporovaných serverů většinou nebudete mít problém. Já osobně jsem se
za dlouhé měsíce používání setkal pouze s několika málo případy, kdy si
DownloadHelper nevěděl rady, ty by se daly spočítat na prstech jedné ruky.
Mimo to nabízí přímo konverzi z FLV do nějakého přijatelnějšího formátu a lze
s ním i hromadně stahovat obrázky z různých webových galerií.
Stáhněte si: Video DownloadHelper

Číslo 10/2 009

Video DownloadHelper: Hodnocení podpory jednotlivých serverů

Hide Menubar

Už je to více než rok, co se na trhu prohlížečů objevil nový konkurent z dílny
Googlu. Jmenuje se Chrome a tak trochu změnil nahlížení uživatelů na webový
prohlížeč, a to hlavně v tom smyslu, že jsou nyní populární minimalistické
koncepce, ve kterých mizí různé panely, nabídky a více prostoru se ponechává samotnému obsahu. Umocněno je to navíc tím faktem, že dnešní LCD
monitory většinou mají poměr stran 16:10 a pomalu ale jistě míříme k 16:9,
takže ubývají vertikální pixely. Podle takového trendu minimalizace rozhraní
se v dalších verzích bude řídit i Firefox, více si o tom můžete přečíst zde. Na
to si ale budeme muset ještě pár měsíců počkat, do té doby vám alespoň
trochu může pomoci rozšíření Hide Menubar, které skryje hlavní menu. Opětovně ho můžete zobrazit klávesou [Alt]. Nic víc, nic míň. Toto je jediné vyu-
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žití. Ti z vás, kteří jsou majiteli například nějakého netbooku, ale dobře ví, že se kterou umí AutoPager pracovat, tak vám nabídne, zda na ní má působit,
se těch pár pixelů může sakra hodit.
nebo jí ponechat její přirozené chování. Kdyby se oceňovala originalita nápadu, tak je AutoPager pro tento článek vítězem.
Stáhněte si: Hide Menubar
Stáhněte si: AutoPager
Hide Menubar: A hlavní menu je fuč

AutoPager

gTranslate

Slovíčko „translate“ značí, že se toto rozšíření bude starat o překlad,
a písmeno „g“ před ním napoví, že by v tom byl čert, aby s tím neměl co do
činění Google. A je to tak, gTranslate do Firefoxu přidává nabídku, která odesílá zvolený text k překladu do online Google překladače. Podívejme se, jak
to vypadá v praxi. Čtete si nějakou cizojazyčnou stránku a některému výrazu nerozumíte. Obyčejně byste museli startovat nějaký slovník a tratili tím
cenný čas. S pomocí gTranslate stačí pouze označit text, který chcete přeložit, kliknete na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete parametry pro překlad. Požadovaný text se odešle do online překladače a vám už se
zobrazí stránka s překladem. Jedná se o velmi jednoduchý princip, ale pokud
překladače využíváte častěji, ušetří vám mnoho času.

Hledáte něco pomocí Googlu, ale otravuje vás, že po každých deseti výsledcích musíte překliknout na další stranu? AutoPager takové chování upravuje. Jakmile se přiblížíte konci stránky, tak se vám automaticky načte stránka
další a zobrazí se pod tou předchozí. A není to jenom o Googlu, nastavení
AutoPageru čítá odhadem stovky serverů, kde je možné toto rozšíření použít. Nechybí ani nejnavštěvovanější servery internetu vůbec - YouTube, Facebook, Twitter a mnoho dalších. Občas vám bude AutoPager fungovat i na
nepodporovaných serverech, to se jedná možná o miliony případů, takže jeho chování na nich není ani nemůže být otestováno a můžete se setkat s rozhozením prvků na stránce a podobnými problémy. Když vstoupíte na stránku, Stáhněte si: gTranslate

gTranslate: Google Translate pro váš Firefox

To je pro dnešek všechno. Pokud vás článek zaujal, tak si určitě
nenechte ujít pokračování, ve kterém si představíme několik dalších
zajímavých rozšíření. Další díly najdete na adrese
www.linuxexpres.cz/software/rozsirenidofirefoxu.

S trochou šikovnosti si můžete vytvořit podporu i pro další stránky
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Kolik stojí Linux?
Lukáš Zapletal

http://www.linuxexpres.cz/business/kolikstojilinux

Chcete na server nasadit Linux a požadujete vysokou úroveň podpory? Bojíte se, že to bude komplikované? Požadujete telefonní kontakty
na opravdové experty? Pak potřebujete Linux s podporou neboli korporátní (enterprise) Linux. Kolik taková věc ale stojí? Srovnali jsme
několik enterprise systémů a nabízíme vám odpovědi.
Říká se, že je Linux zadarmo. Není to tak úplně
pravda. Rozhodně to neplatí pro majitele firem nebo ředitele organizací. Ti musí řešit náklady na
implementaci systému, zaškolení správců a také
uživatelů, náklady na migraci dat a také mnoho
dalších věcí. Kolik to vše stojí? A je u nás vůbec
možné na Linux přejít a v klidu se spolehnout na
dodavatele, který vyřeší vzniklé problémy? Tyhle
otázky se pokusí zodpovědět následující článek.
Jeho autorem je Lukáš Zapletal, první šéfredaktor
LinuxEXPRESu a odborník na slovo vzatý.
Lukáš Zapletal pracuje v nadnárodní IT firmě na pozici solution architect. Má
mnohaleté zkušenosti jako programátor,
analytik a softwarový vývojář. Pomáhal zakládat časopis LinuxEXPRES, jehož byl
prvním šéfredaktorem a stále zůstává jeho
věrným autorem.

Kolik stojí Linux? A který?

Když někam dodáváte informační systém nebo jakýkoliv jiný softwarový produkt, obvykle je potřeba dodat hardware, operační systém a software
samotný. Vše nainstalovat, obsluhu i IT zaškolit
a poté asistovat v provozu, případně realizovat
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další úpravy na přání zákazníka. Tak by se (velmi
hrubě) dala do dvou vět shrnout realizace (jednoduchého) IT řešení. Administrátoři se musí zaškolit také do různých úkonů pro obsluhu operačního
systému - například nastavení práv, úpravu konfiguračního souboru či stažení reexportovaných dat
přes zabezpečený terminál. Nasazením korporátního Linuxu získáte možnost takové pracovníky
snadno školit, zejména ale získáte podporu (obvykle telefonickou). Když administrátorovi noční
směny nepůjde zablokovat systémový účet, prostě
zavolá distributorovi a on mu už poradí. Nebude
volat vás, dodavatele informačního systému. Tam
by nejspíš ani v noci nepochodil. Vy totiž budete
s největší pravděpodobností spát.
Zde je Linux v mírné nevýhodě oproti Windows,
zejména u menších firem. Obrovskou výhodou
Windows Serveru je vysoká podobnost s desktopovým systémem Windows (např. Windows XP).
I méně zdatný administrátor může velmi rychle
(s minimálním školením) provádět i složitější úkony (o triviálních jako například vytvoření systémového uživatele ani nemluvě). Navíc firem
poskytující školení i podporu na Windows je mnoho,
včetně těch na poli výrobců hardwaru. Jejich zna-
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lostní báze jsou plné a je veliká šance, že problém
už byl řešen. Naproti tomu u Linuxu je rozsah podpory obvykle vyšší a firmy jsou flexibilnější a dalo
by se říci i ochotnější. Distributoři například neváhají pružněji vydávat opravy či software jakkoli
upravovat, aby zákazníkovi vyhověli.
Jako jinou motivaci mohu uvést podporu třetí strany. Typické informační systémy potřebují ke svému běhu databázi. Nebudete asi překvapeni, když
bude zákazník požadovat svoji „oblíbenou“, na kterou má zaškolené vlastní odborníky. Data a informace jsou pro firmu tak stěžejní, že musejí být
stále dostupné a v bezpečí. Trh by se dal rozdělit
na zhruba tři typy zákazníků. První skupina vsadila na firmu Microsoft, obvykle požadují operační
systémy rodiny Windows Server a jako databázi ve
většině případů MS SQL. Druhá skupina (typicky
větší firmy) už je flexibilnější, požaduje obvykle
Windows Server, Linux nebo jiný UNIX a jako databázi Oracle Database (případně jinou včetně například MySQL). Třetí a poslední skupina v mém
rozdělení jsou firmy se speciálními požadavky, které požadují například HP-UX nebo AIX a databáze
Oracle, DB2 nebo třeba MySQL pro aplikaci, která
tuto databázi vyžaduje.

www.openmagazin.cz
Představme si, že firma ze skupiny číslo dvě požaduje Oracle Database. Výborně, tato databáze na
Linuxu funguje. Dáme jim tam třeba Ubuntu nebo
CentOS. Projekt se rozběhne, systém nasadí, ale
po půl roce se zjistí, že se databáze z nepochopitelných důvodů zpomalila na neúnosnou úroveň.
Ani IT zákazníka ani experti výrobce systému si neví rady, kontaktuje se tedy podpora firmy Oracle –
obvykle se s licencí zakupuje i podpora. První, co
bude muset člověk požadující pomoc udělat, je vyplnit formulář pro získání podpory. Na otázku, jaký
používáte systém, bude ovšem možné vybrat jen
jeden z podporovaných systémů. Čtenáře asi nepřekvapí, že v seznamu bude nasazený systém
(např. CentOS) chybět. Jsou tam jen vybrané systémy, jako je Windows, Red Hat Enterprise Linux
a podobné. V další fázi může být zákazník požádán o spuštění skriptu, který nashromáždí informace o systému. Zjistí se, že to není podporovaný
operační systém – a pomoc nemusí přijít.
Společnosti, které dodávají svůj software na Linuxu,
nemohou být schopny zajistit podporu na všech linuxových distribucích. Kdyby tomu tak bylo, cena
podpory by byla desetinásobná – a to by asi nikdo
nezaplatil. Takže si tyto firmy logicky vybírají partnery, se kterými mají nejširší zacílení (rozšířenost distribuce) a široké možnosti spolupráce v oblasti
testování, certifikování a školení. Když výrobce databáze někdo požádá o řešení problému a ukáže se
problém v nastavení operačního systému, se kterým by si technik nevěděl rady, těžko si lze představit, že v dohodnutých termínech řešení situace
(které mohou být podle úrovně podpory až v řádu
hodin) bude technik žádat někde na veřejné diskusi o pomoc. Vezme telefon a bude volat – do Red
Hatu, do Novellu, případně jinam. Výrobci korporát-
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ního Linuxu, se kterým má partnerskou smlouvu. Tento model je velmi úspěšný a dalo by se říci
Společně situaci vyřeší.
i férovější k zákazníkovi. Ne každý si totiž dokáže
uvědomit, že zakoupením licence nic nekončí – ale
Ale přesuňme se od motivace k vlastnímu srovnání. teprve začíná. Operační systémy jsou výrobcem
Na začátek bych rád uvedl, že uvedené ceny jsou podporovány vždy jen omezenou dobu a v ceně livždy kalkulovány z oficiálních ceníků daných dis- cence obvykle nemusí být podpora (za nadstantributorů – jsou to tedy ceny globální. Pakliže má dardní se obvykle připlácí). U tohoto modelu je vše
distribuce v České republice nebo na Slovensku jasné – roční cena, úroveň a rozsah podpory. Nic
zastoupení (například firma Servodata u Red Ha- není nikde „schováno“ a distributoři také předem
tu), musíte počítat s trošku jinými cenami (mírně deklarují dobu, po kterou se na daný produkt buvyššími). Na druhou stranu budete při podpoře ko- de podpora vztahovat. Po uplynutí této doby je
munikovat s českými experty a případná asisten- možno využít asistence při přechodu na novější
ce na místě je také lépe dostupná. Pro verzi. Když zakoupíte licenci nějakého softwaru,
jednoduchost jsem zvolil kurz dolaru 18 CZK/1 můžete ho mít teoreticky na věky věků. Otázka je,
USD. A ještě poslední informace – ceníkové ceny jestli vám někdo za deset let pomůže, když
jsou obvykle chápány jako startovní bod pro vy- vznikne problém. Nebo jestli na daný software
jednávání o ceně reálné. Ta bývá téměř vždy nižší, (operační systém) něco za tak dlouhou dobu vův některých případech (například vyšší úroveň bec nainstalujete. Zakoupením licence budete
partnerství obou společností) dokonce dramaticky. muset přijmout fakt, že dříve či později stejně budete muset zakoupit licenci novou (tzv. upgrade),
Nejprve krátce popíšu jednotlivé distribuce. Vysvět- nebo použít něco jiného.
lení, proč jsem zvolil právě tyto, je jednoduché – jsou
to právě ty, se kterými jsem nějak přišel do styku. Podpora se obvykle musí rozdělit do několika skupin. Pro všechny distributory je typické rozdělení
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) podpory do několika úrovní, „levelů“. Čím více zaNejznámější a nejrozšířenější korporátní Linux dalo platíte, tím promptnější bude odpověď. Také koby se říci určuje prodejní model a lze vysledovat, munikační kanály jsou různé - u levných úrovní
že ostatní distributoři pozorně sledují nabídku slu- můžete kontaktovat jen přes web, střední až vyšžeb i ceníky této americké firmy. U Red Hatu (a jak ší úrovně pak i telefonicky a nejvyšší úrovně
uvidíte i u všech ostatních distributorů) neplatíte dokonce umožňují speciální režim formou osobnížádné licenční poplatky. S tím souvisí jedna veliká ho poradce. Je to něco jako osobní bankéř (SPOC
výhoda – nejste závislí na počtu uživatelů. Váš sys- – Single Point Of Contact), tyhle velmi nadstantém může používat jeden uživatel stejně jako mi- dardní úrovně však distributoři v oficiálních cenílion uživatelů. Platíte stále stejnou částku – a tato cích neuvádějí.
částka není (jak už jsem napsal) za licence, ale za
podporu. Tomuto se říká předplatné podpory – Red Hat kromě úrovní podpory nabízí ještě rozděsupport subscription .
lení na dva typy: RHEL a RHELAP (Advanced
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Platform). Totiž abyste mohli využít služeb zákaznické podpory pro RHEL, může mít server maximálně dvě patice pro procesory a nainstalovat
můžete maximálně čtyři virtualizované systémy.
Jakmile tento limit překročíte, tak musíte zakoupit
podporu RHELAP, která už není nikterak omezena
a navíc získáváte také podporu na další produkty
v oblasti clusteringu a distribuovaných souborových systémů. Přesnou tabulku rozdílů mezi
RHEL a RHELAP uvádí Red Hat na svých stránkách.
Ceny za jednotlivé úrovně podpory jsou uvedené
v tabulce a přesný popis reakčních dob a rozsahu
jsou na výše uvedeném odkazu. Jako OEM (*) uvádím cenu, za kterou můžete systém (resp. podporu) pořídit při nákupu hardwaru u společnosti DELL
Česká republika. Tato cena je nižší a je možné si
vybrat podporu na jeden nebo tři roky. Poté je potřeba předplatné prodloužit – pokud chce firma
i nadále využívat výhod z toho plynoucích (například asistence při upgradu). Cena byla opět počítána z ceníkových cen.
Reakční doba je u prioritních problémů (critical incident) až jedna hodina, což je ve srovnání s ostatními nadstandard. Například žádná jiná společnost
v tomto srovnání nenabízí tuto možnost už v základním (Standard) levelu. Pochopitelně nelze každý problém, se kterým se na distributora obrátíte,
prohlásit za kritický a vyžadovat reakci do hodiny.
Každý distributor má mechanismus, jak zákazníka
donutit, aby si tyto kritické problémy šetřil.
Pokud bych měl shrnout hlavní výhody RHELu, pak
bych vyzdvihl především vysokou míru rozšířenosti
a bohatý seznam partnerů, se kterými Red Hat
spolupracuje. Pokud potřebujete dodat nějaký ko-
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merční produkt na Linux, je vysoká šance, že mezi
podporovanými systémy bude právě RHEL. Další
vynikající vlastností je technologická vyspělost –
Red Hat patří k nejstarším linuxovým distributorům a jeho produkty vykazují vysokou míru kvality. Red Hat určuje nejen obchodní směr, ale také
směr technologický. I nástroje pro monitoring a administraci jsou v linuxovém světě de facto standardem.

jsou ceněnými i v IT byznysu jako takovém, protože jejich obtížnost je poměrně vysoká. Cena za
složení zkoušky je cca 400 EUR, ovšem podle mých
informací nelze zkoušku absolvovat v ČR. Nejbližší
certifikační místa (města) jsou v Německu.
Spolupráce s dodavateli hardwaru je asi nejlepší
ze všech uvedených – HP, DELL, IBM, Sun. Pokrytí
zákaznickými kanály je u Red Hatu po celém světě dobré a jasně avizované. Co se týče České
republiky, nemusíte se bát, že byste museli čekat
až na noc (kdy je v USA den), abyste se dovolali.
Platí naše časové pásmo, detaily najdete v dobře
zpracovaných informačních materiálech ze smlouvy (SLA). Důležitým faktorem je podpora hardwarových architektur, kde Red Hat pokrývá Intel
(32/64 bitů), IBM Power, IBM System Z, IBM S/390,
Itanium 2. Jak sami vidíte níže, v seznamu chybí
procesory SPARC – i když na nich Red Hat běží, oficiální podpory se podle informací uvedených na
stránkách firmy nedočkáte.

Další výhodou, kterou musím zmínit, je široký záběr Red Hatu. Akvizicí společnosti JBoss získala firma Red Hat celé portfolio middleware produktů.
Middleware je software, na kterém výrobci IT systémů staví. Patří sem například aplikační a webové
servery, nástroje pro monitoring a správu a také
produkty umožňující systémovou integraci, konsolidaci dat a implementaci servisně orientované architektury. Zkrátka a dobře firma Red Hat umí
dodat kompletní balík softwaru - operačním systémem počínaje, přes aplikační server určený pro
běh vlastní aplikace až po nástroje pro monitoring
či integraci. Tohle umí jen absolutní špička ve svě- Novell SUSE Linux Enterprise
tě IT: Oracle, IBM, HP, Microsoft a v určité míře na- Server (SLES)
příklad i Novell se svým SUSE Linuxem. Sázka na Společnost Novell získala akvizicí německé firmy
jednoho dodavatele není nic, co by bylo ve světě SUSE do portfolia produkt, který v poslední době
IT neobvyklého.
vykazuje stále větší zisky. Je dobré vidět, že se komerčnímu Linuxu daří, a to i tak trochu díky oblíNabídka školení (PDF) je u Red Hatu je velmi bo- benosti v České republice, kde měl a má SUSE
hatá – cca třicet kurzů a čtyři stupně certifikace velmi dobré jméno. Tato distribuce má v ČR silné
pokrývají kompletní portfolio společnosti včetně zastoupení nejen co se týče obchodu, ale také
middlewaru. Zmíněné stupně jsou technik (RHCT), technického zázemí.
inženýr (RHCE), bezpečnostní specialista (RHCSS)
a architekt (RHCA). Abyste získali nejvyšší, musí- Novell sám sebe tituluje jako „Linux, který dopote složit zkoušky napříč všemi stupni. Certifikace ručuje Microsoft“. Podobně jako Red Hat poskytuje
Red Hatu jsou nejrozšířenějšími linuxovými cer- záruku, že bude zákazníka bránit v případě, že by
tifikacemi (více než 20 tisíc lidí) a svou kvalitou ho někdo žaloval za krádež intelektuálního
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vlastnictví. Ovšem je nutno uznat, že Novell má
s firmou z Redmondu nadstandardní vztahy a tento trend se může v budoucnu prohloubit a vyústit
v lepší nabídku služeb. V současné době však zůstává jen u nejrůznějších prohlášení.
Ceny má SLES nastaveny velmi podobně jako
u Red Hatu. Ke SLESu si můžete zakoupit dvě
úrovně - Standard a Priority, přičemž u první
jmenované dostáváte velmi podobnou skladbu jako u Red Hatu, a to dokonce za naprosto stejnou
cenu. U služby Priority pak získáváte za mírně nižší
cenu taktéž stejnou úroveň, ovšem nejrychlejší odbavení je čtyři hodiny. Zbývá ještě uvést, že Novell
nabízí také slevy, když si objednáte předplatné na
tři roky. V oficiálním ceníku Red Hatu žádná sleva
za takové předplatné uvedena není (realita může
být ovšem jiná). Všechny možné slevy jsem pochopitelně zohlednil ve srovnání.
Podpora hardwarových platforem je úplně shodná
s nabídkou Red Hatu. Další detaily o platformách
najdete v pěkném datasheetu (PDF). Součástí podpory je stejně jako u Red Hatu virtualizace a dá se
usuzovat, že i kvalita podpory bude srovnatelná.
Novell (resp. SUSE) se na tomto poli angažuje
stejně dlouho jako Red Hat. Mezi hardwarové
partnery patří DELL, HP i IBM. Nutno podotknout,
že OEM ceny SLESu jsou výrazně nižší než u Red
Hatu, takže pokud si pořídíte SLES na tři roky přes
OEM předplatné, bude rozdíl nejvyšší.
Možnosti školení jsou široké - Novell nabízí hned
několik certifikací pro SLES server, desktop i administraci s cenami pohybujícími se v rozmezí 125195 dolarů za test. Ke všem školením jsou připraveny kurzy (obvykle hned několik kurzů –
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kompletní příprava na test) a zkoušky lze skládat
nejen v Praze a Brně, ale také v Olomouci, České
Lípě či Sokolově. Takový výlet nemusí být vůbec
špatný!
Novell nenabízí tak pokročilé systems management a provisioning možnosti jako Red Hat se svými produkty RHN a Satellite. Požadavky na
jednoduchou a centralizovanou správu jsou pro firmy velmi důležité, zde má Red Hat nepatrně
navrch, tím ovšem nechci nijak zlehčovat špičkovou technologii Yast2, která si s ničím nezadá
s konfiguračními nástroji obsaženými v RHEL –
navíc vše sjednocuje na jednom přehledném místě
pomocí administrátorské konzole, která je
dostupná také bez X Window (na serveru). Pozor
však na jednu věc – ceny za podporu pro platformu IBM System Z jsou jiné (výrazně vyšší) – tak je
tomu také u RHEL (ceny jsem do tabulky vůbec
neuváděl).
Za výhodu lze považovat partnerství Novellu s německou firmou SAP a také dlouholetou historii
společnosti Novell (víc než 25 let), ovšem v Linuxu
Novell podniká zase kratší dobu než Red Hat. Ale
vedoucí pracovníci (zejména v našich končinách)
Novell moc dobře znají, i to je nutné brát v potaz.

Mandriva Enterprise Server 5 (MES)

Společnost Mandriva nabízí trošku odlišnou strategii, kdy se neplatí pouze předplatné za podporu,
ale je potřeba produkt fyzicky zakoupit. V podstatě by se dalo říct, že se jedná o zakoupení licence,
což není u Red Hatu ani u SUSE obvyklé – jejich
ceníky jasně indikují, že zaplacená částka jde celá na budoucí podporu. Produkt Mandriva Enterprise Server 5 stojí v přepočtu 21121 Kč, v ceně je
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zahrnuta tříletá podpora. Podpora samotná na tři
roky pak přijde na 18600 korun, jeden rok stojí
6200 korun. Daný rozdíl 2500 korun by se dal považovat za licenční poplatek a i když odečtu pět
set korun, který si francouzská společnost účtuje
za DVD média, pořád zbývají dva tisíce. Oficiálně
se o licenci nikde nemluví, takže to berme tak, že
prostě první roky podpory Mandrivy jsou dražší než
ty další. Ve své podstatě je tento přístup logický –
při instalaci a pilotním provozu obvykle zákazníci
vykazují vyšší aktivitu než v rutinním provozu po
několika letech.
Cenová strategie je zkrátka odlišná. Existence jistého „licenčního“ přístupu je vidět i z edice
PowerPack, která je prodávána „krabicově“. Je
ovšem určena na desktopy.
Mandriva cenově nerozlišuje mezi 32bitovým
a 64bitovým systémem, nicméně podporu poskytuje pouze pro platformu x86. Navíc je rozsah podpory velmi omezený a těžce srovnatelný
s uvedenou konkurencí, protože podle ceníku se
podpora týká instalace, rozdělení disku, nastavení
bootloaderu, videokarty, tiskárny, hardwaru, přístupu na internet a „základní přístup síťových klientů“. To je za udanou cenu z mého pohledu
směšný rozsah podpory, když si uvědomíme, že
společnosti obvykle nepotřebují pomoct s instalací vlastního operačního systému, ale spíše s následným provozem, laděním výkonu nebo řešením
různých problémů. Podporu si firmy kupují proto,
aby se měly kam obracet v případě nějakého pro
ně neřešitelného problému. Instalaci vám udělá za
úplatu kdokoli – obvykle firma, která dodává hardware nebo software.
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U podpory je také zvolen odlišný model - platí se
za určitý počet incidentů. Do tabulky jsem tedy zahrnul nejvyšší variantu s deseti problémy. Je možné
si ale zakoupit jen řešení jednoho problému, což
může být atraktivní zejména v případě, že v dodávce hraje prim celková cena nabízeného řešení.
Členové Mandriva Clubu mohou také čerpat jisté
výhody a mají přístup k více materiálům, takže
v případě zakoupení podpory bych zvážil i předplatné do Mandriva Clubu. To jsem ale do tabulky
nezahrnul. V neposlední řadě je u nás Mandriva Linux jednou z nejoblíbenějších distribucí, má velmi
bohatou českou komunitu a v Čechách i na Moravě
najdete konzultační firmy a živnostníky, kteří s nasazením Mandriva Linuxu rádi pomohou.
Portál MandrivaLinux.cz provozuje již
mnoho let společnost QCM, s.r.o., stejně jako portály LinuxEXPRES.cz a OpenOffice.cz.
O obsah na všech portálech se od jara 2009
stará obecně prospěšná společnost Liberix
(Liberix, o.p.s., se stal správcem obsahu
úspěšných webů o Linuxu a OpenOffice.org).

Úroveň a pokrytí podpory obchodníci z Mandrivy
zřejmě odvodili od Red Hat Basic support – alespoň
cenově to odpovídá velmi přesně. Problémy se řeší pouze přes web, reakční doba je delší a rozsah
podpory samotné je malý. Žádná další úroveň není,
ovšem není vyloučena možnost kontaktovat
společnost Mandriva a vyžádat si informace ušité
na míru danému nasazení. Mandriva nabízí také
možnost úprav distribuce pro speciální nasazení,
což vykazuje jistou míru flexibility. Zajímavou
a oproti jiným odlišnou možností pro velké nasazení – desítky serverů – je korporátní klub
Mandrivy. Členství v korporátním klubu znamená
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přístup ke všem placeným Mandriva technologiím,
ovšem podpora se platí zvlášť a není zrovna levná.
Co se týká partnerství, tak společnost Mandriva
neuvádí žádné OEM partnery, u kterých byste si
mohli Mandrivu (ES) koupit přímo se servery.

Ubuntu Server 8.04 LTS (US)

Jako fanoušek distribuce Debian jsem byl rád, když
vznikla společnost Canonical a začala na trh dodávat placenou podporu pro desktopové i serverové verze své distribuce. Ačkoliv se jedná na
tomto poli ze všech tří uvedených distribucí o nejmladšího hráče, jeho forma i nabídka roste rychle
a já doufám, že se brzy dočkám dne, kdy budu moci uvést do nabídky na nějaké řešení Ubuntu Server
včetně placené podpory. Vždyť všechny výše uvedené distribuce původně vznikly z Red Hatu, jsou
si relativně podobné a používají stejný balíčkovací systém. Debian i Ubuntu jsou svým způsobem
specifické, a tento styl mi vyhovuje.
Když vůbec nebudu uvažovat placenou podporu
pro desktopové uživatele (článek se věnuje pouze
serverovým variantám), pak firma Canonical nabízí několik úrovní či oblastí podpory v podstatě
shodně, jako nabízí Red Hat: monitorovací a zaopatřovací (provisioning – těžké to na překlad) portál, poradenské služby (web, telefon), kompletní
profesionální služby (plánování, pilotní provozy,
migrace systémů a dat, virtualizační & cloud řešení) a také službu „příplatkový inženýr“ (zaplacený profesionál, anglicky Premium Service
Engineer). Po podpisu smlouvy bude mít firma napevno alokovaného člověka a přímý telefon na něj.
Ten se bude o zákazníka naplno starat, řešit komunikaci uvnitř Canonicalu a za zákazníkem v pravidelných intervalech dojíždět.
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Jak asi tušíte, tak platba formou předplatného se
týká jen poradenských služeb a portálu (Landscape). Toto předplatné je dostupné ve dvou
úrovních – standard a advanced. Pokrytí podpory
u nižší úrovně je následující: obyčejná, instalace,
balíčky, repozitáře, souborový systém, správa systému, síťových a tiskových služeb, šifrování, zálohování a obnova. Vyšší (advanced) varianta navíc
přidává podporu síťové a automatické instalace,
úpravu instalačního procesu dle přání zákazníka,
clustering, adresářové služby, integrace
s Windows, vyšší úroveň zabezpečení, aplikační
servery, email, databáze, virtualizace a správa virtualizovaných systémů.
Horší už je to s nabídkou školení, kde jsou v době
psaní článku k dispozici pouze dva kurzy a jedna
certifikace: Deploying Ubuntu Server Edition,
Ubuntu Desktop Course a Ubuntu Certified Professional. Dobrou zprávou je, že certifikát můžete získat zkouškou u společnosti Prometric (má několik
poboček v ČR – Praha, Brno, Ostrava), kurz
samotný však můžete osobně absolvovat nejblíž
v Holandsku nebo Norsku, nebo přes web. Špatnou
zprávou je, že abyste se mohli chlubit certifikátem
Ubuntu Certified Professional, musíte složit celkem
tři zkoušky: 117-101 (LPI Level 1), 117-102 (LPI
Level 1) a 117-199 (Ubuntu Level 1). Cena se pak
vyšplhá na 166+160+155 =481 USD, tedy asi
8700 korun. Pro získání certifikátu není třeba absolvovat kurzy - látku se můžete naučit z dokumentace či internetu. Ještě bych uvedl, že ty „LPI“
zkoušky jsou obecné zkoušky z Linuxu, které zaštiťuje nezávislý Linux Professional Institute.
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Windows Server 2008

Než se podíváte do tabulky srovnání s myšlenkou
srovnávat Linux a Windows, je nutné si uvědomit,
že v případě Windows se jedná o OEM licenci, při
které podporu dodává samotný prodejce hardware
(např. DELL). To je diametrálně odlišná situace než
u linuxových OEM licencí, kdy zakupujete předplatné
přímo u výrobce linuxové distribuce (Red Hat,
Novell), čímž se liší i úroveň služeb. Výrobce hardwaru totiž obvykle buduje znalostní bázi na základě zkušeností svých vyškolených pracovníků
a teprve když si neví rady (a problém lze řešit v rámci OEM podpory), tehdy kontaktuje výrobce (firmu
Microsoft). Dalo by se hovořit o podpoře druhé
úrovně, oproti podpoře první úrovně ze strany linuxového distributora. Na druhou stranu síla podpory společností, jako je DELL, je svou rozsáhlou
znalostní bází veliká a jelikož je součástí dodávky
pouze operační systém, tak bude zřejmě ve většině případů stačit, protože zákazník (resp. jeho pracovníci) si řešení problému obvykle najdou sami.

Součástí mého srovnání nebudou systémy rodiny
Windows, a to z jednoduchého důvodu. I když jsou
v oblasti menších a středně velkých serverů (2-16
GB paměti) Windows cenově konkurenceschopné,
nabízejí méně programového vybavení. Součástí
uvedených Linuxů je kompletní výbava – webový
server, e-mailový server, databázový server, adresářový server a další, a to bez omezení na počet uživatelů. Do kalkulací bych tedy správně musel zahrnout
MS Exchange, MS SQL server a podobně – to by
ovšem do srovnání zaneslo příliš mnoho neznámých.
Jaké potřebujeme programové vybavení, se liší situace od situace, projekt od projektu. Navíc součástí
OEM licence Windows je pouze pět CAL licencí (uživatelské licence). Z tohoto důvodu uvedu pouze velmi
orientační cenu za Windows Server 2008 Standard
(pět licencí typu CAL) pro 64bitový procesor Intel ve
variantě OEM (u společnosti DELL). Omezení je maximálně čtyři patice a maximálně 32 GB RAM. Cena je
v tomto případě 16700 korun (bez DPH), ale musím
upozornit, že tohle je cena za licenci. Cena je to te- Kolik stojí Linux?
dy podobná (nikoli srovnatelná) jako u předplatné- Jaké je tedy celková částka za vlastnictví (TCO –
ho standardní OEM varianty na tři roky.
Total Cost of Ownership )? Následující tabulky představují částku, kterou musí firma vynaložit na pět
Pro upřesnění musím dodat informaci o edici Small let provozu linuxového operačního systému s blíBusiness, která ve dvou edicích v sobě již zahrnuje že nespecifikovaným programovým vybavením.
licence na MS Exchange, MS SharePoint a v edici Kalkulace provedeme dvě - na dvou úrovních podPremium také MS SQL Server. Tato varianta systé- pory: standardní podpora a zvýšená podpora. Do
mu Windows Server 2008 je o něco dražší než stan- tabulky vybereme předplatné, které zhruba kodardní edice a nakupuje se v balících po 1, 5, 10 respondují nabízenou rozlohou služeb. V tomto přínebo 20 uživatelských licencích. Omezení na hard- padě nám ovšem vypadne ze zvýšené podpory
ware je stejné jako u standardní edice. Abych vy- Mandriva, která nabízí jen základní variantu.
tvořil alespoň rámcový přehled o ceně, tak
Aktualizované tabulky si prohlédněte na DokuPremium varianta (vč. MS SQL Serveru) v OEM
mentech Google. Přímý odkaz na tabulku.
verzi (při zakoupení hardwaru) stojí 155 tisíc korun za pět uživatelských licencí (tzv. CAL licence).
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Varianta malý server + standardní podpora
Tuto variantu lze považovat za kalkulaci s entrylevel serverem na platformě Intel 64 bitů, dva sockety na procesor a 16 GB paměti. Dostupnost
podpory budeme požadovat v pracovní dny (12x5),
podpora přes web u méně kritických a přes telefon u kritických problémů. Tomu vyhovuje standardní úroveň podpory.

Možná to bude pro někoho šok, ale jako jasně nejdražší vychází Ubuntu. Není se čemu divit – firma
Canonical teprve začíná, ještě nemá vytvořenou
potřebnou infrastrukturu a personál. Navíc nenabízí OEM. Bohužel žádná ze společností neuvádí
oficiální ceny na prodloužení předplatného, kde by
se mohla poskytovat určitá sleva. Ta by se zřejmě
nejvíc projevila právě u Canonicalu. Mandriva,
SLES i RHEL mají ceny srovnatelné, přičemž o něco levnější je právě nejrozšířenější RHEL. Je vidět,
že obě distribuce těží z prvních tří roků (OEM), kde
je poskytována sleva. Také je vidno, že SLES je při
ročních platbách dražší a kdybychom počítali delší
dobu, než je pět let, propast mezi RHEL a SLES se
bude zvětšovat (SLES bude vycházet dráž). Soustřeďte se na první čtyři řádky tabulky.

Varianta veliký server + zvýšená
podpora

U této varianty už klademe vyšší nároky na hardware, takže u obou distribucí to znamená použít
rozšířenou formu podpory. Hardware by mohl vypadat nějak takto: Intel 64 bitů, osm socketů na
procesor a 32 GB paměti. Dostupnost podpory budeme požadovat nonstop (24x7), podporu přes
web pro méně kritické a přes telefon pro kritické
problémy s reakční dobou maximálně čtyři hodi-
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ny. Tomu vyhovuje zvýšená úroveň podpory. Sou- chází SLES také i pro velmi nízkou cenu OEM licenstřeďte se na poslední tři řádky tabulky.
ce na tři roky. Jak jsem předeslal, počítal jsem
ceníkové ceny OEM u Dellu, takže i kdyby se
Propast mezi Ubuntu a Red Hatem/Novellem se jednalo o nějakou akci (i když nebylo uvedena),
ještě prohloubila – Canonical je se svou podporou tak roční ceny předplatného jsou srovnatelné (resp.
pro Ubuntu dvakrát tak dražší, ovšem nedokáže o něco vyšší), takže by zřejmě SLES vyhrál i tak.
nabídnout takový rozsah školení, certifikace Ovšem úroveň nabízených služeb je srovnatelná.
a pokrytí partnerů. Můžeme jen doufat, že tedy
převyšuje v úrovni nabízené podpory. V souboji Red Linux opravdu není zadarmo
Hat versus Novell však došlo ke změně – Red Hat Článek měl dva cíle. Člověku, který se nepohybuje
je rázem dražší, takže pro větší servery lépe vy- v linuxovém byznyse, chtěl ukázat, že Linux není
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zadarmo. Může si tak udělat obrázek o tom, o jakých číslech zhruba mluvíme. Vycházím z předpokladu, že si server kupuje společnost, které záleží
na tom, aby vše bylo provozuschopné a dostupné
s výhledem na delší dobu. Dodavatelé se střídají,
administrátoři také, ale tyto firmy zůstávají.
Za druhé jsem měl ambice ukázat linuxovým geekům a nadšencům reálné (ceníkové) ceny za podporu a instalaci. Když už budou vystavovat fakturu,
mohou tato čísla a úroveň své podpory zohlednit.

www.openmagazin.cz

Marble: Atlas ve vašem počítači
Vojtěch Zeisek

http://www.linuxexpres.cz/software/marbleatlasvevasempocitaci

Téměř každý má doma atlas. Někdo jen obyčejný zašedlý školní. Někdo celou sbírku. Různě staré kusy, atlasy historických map nebo
dalších těles sluneční soustavy. Mnoho lidí má rádo mapy. Kdo by se zájmem nestudoval Tolkienovu mapu Středozemě nebo třeba mapu
Království českého z 16. století? V dnešní počítačové době se navíc možnosti neuvěřitelně rozšiřují. Populární mapy.cz nabízí spoustu
pohledů na naši zemi. Známý Google Earth dává pocity podobné letu letadlem nad planetou. A pozadu nezůstává ani KDE se svým Marble.
Marble je součástí projektu KDE Edu zaměřeného na výukové a vzdělávací aplika- sová zkratka [Ctrl+n]). Zabere to chvilku, ale určitě se to vyplatí. Navíc stávace. Na disku zabírá se vším všudy jen pár desítek MB a dostatečně si jej užijete i při jící mapy získávají na podrobnosti. Mezi zdroji map a dat figuruje NASA,
používání off-line, ale s připojením k internetu jeho možnosti dramaticky rostou.
Wikipedie i Český statistický úřad a další. Nemusíte se bát, že se stahováním
všech dat připravíte o veškeré místo na disku. Ve vašem počítači bude jen
část dat, zbytek se za provozu průběžně stahuje z internetu.

Základní mapa Marble (atlas)

Po instalaci získáte jen pár základních map. Pokud jste připojeni k internetu, Historická mapa z roku 1 689
můžete si stáhnout další (nabídka Soubor | Stáhnout mapy, nebo kláve-
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Když kliknete kamkoliv do mapy, zjistíte GPS souřadnice daného místa. Pokud
kliknete na nějaký text, třeba jméno města, zobrazí se vyskakující okno stahující data z Wikipedie. V některých verzích jsem narazil na problém, že jména
měst byla sice anglicky, ale hledala se na české Wikipedii, což samozřejmě
končilo chybou, ale obecně by to mělo fungovat správně.

Satelitní snímek Celebesu (Sulawesi) v klasické Merkatorově projekci používané v papírových atlasech

Noční obloha. Je přesně vidět, kde je lidské osídlení nejhustší a noc mění v den.

Ovládání programu je velice jednoduché. Vpravo je velké okno s mapou
a vlevo úzký navigační panel, kde můžete přepínat mezi navigací (hledání
měst, posun po mapě a přiblížení), legendou (popisky) a výběrem mezi různými mapami. Tento výběr se liší podle toho, co máte nainstalované.
Výběrem mapy vaše zobrazovací možnosti nekončí. Z rozbalovací nabídky
nahoře si také můžete vybrat projekci. Výchozí je zobrazení na glóbu. Od referenčního geoidu (typicky WGS84 z GPS) se sice liší, ale z nabízených možností nejvíce odpovídá realitě. Dalšími možnostmi jsou primitivní ploché zobrazení
nebo Merkatorova projekce, která deformuje obraz tím více čím dále od
rovníku k pólům se nacházíte. Na kartě legendy také můžete určovat, co
všechno chcete na mapě zobrazit.
Plochá projekce Měsíce
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Pokud chcete s mapou pracovat i mimo Marble, můžete si ji uložit do schránky
(zkratka [Ctrl + c]) a vložit třeba do GIMPu nebo rovnou vyexportovat (zkratka
[Ctrl + s]) jako JPG nebo PNG obrázek. Kopírovat lze i souřadnice (kliknutím
do mapy; patrně jde o systém WGS84 z GPS, ale jistý si nejsem). V nabídce
Zobrazit lze upravovat možnosti pohledu na mapu. Ne všechny mají význam pro každou mapu. Vyzkoušejte a uvidíte. Program lze i přepnout na
celou obrazovku (zkratka [Ctrl + Shift + f]).

Letní teploty

Po kliknutí na textový popisek se stáhnou informace z Wikipedie

Rozlišení základních map (při práci off-line) není nijak slavné, ale celkově je
plně srovnatelné s velmi kvalitním atlasem. Mezi různými mapami i oblastmi se dosti liší. Třeba pomocí OpenStreetMap se dá chodit po Praze, ale mapy
teplot a srážek jsou jen velmi orientační. Jako podklad do GPS nebo pro orientační běh se to sice nehodí, ale na to, abyste se podívali, kde leží Papeete, jak to kolem něj vypadá a něco si o něm přečetli, to v pohodě stačí.

Na přiložených obrázcích nejsou všechny dostupné mapy ani jejich možnosti.
Do Marble lze importovat mapy z GPS nebo Google Earth. Ve správci fotografií digiKam lze také použít tagy pro geolokaci (GPS snímku) a propojit tak
vaše fotografické album s Marble. Program sice neoplývá tolika možnostmi
jako Google Earth, ale je neporovnatelně méně náročný a řekl bych, že pro
většinu lidí i plně dostatečný. Vyzkoušejte ho. A pokud byste zatoužili po pohledu na druhou stranu, do vesmíru, vyzkoušejte Stellarium, o kterém vyšel
článek Když je v noci zataženo: Stellarium.
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Recenze: Ubuntu 9.10 Karmic Koala
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Jiří Eischmann

http://www.linuxexpres.cz/distro/recenzeubuntu910karmickoala

Po půl roce je tu opět jedna z nejočekávanějších událostí linuxového desktopu – vydání nové verze Ubuntu. Je tomu přesně pět let, co byl
Markem Shuttleworthem založen projekt Ubuntu. Ve velmi krátké době se stalo nejpopulárnější desktopovou distribucí a tato pozice se
nezměnila ani po pěti letech také díky úspěšnému vydání 9.04. Jak si povedete 9.10, které přichází právě v době pátých narozenin Ubuntu?
Ubuntu 9.04 bylo podle mého názoru povedené
vydání. Přibylo softwaru v repozitářích, výrazně se
zrychlil start a výrazně se zlepšila svižnost systému a paměťová náročnost. Jedinou, leč velkou
kaňkou byl zoufalý výkon grafických karet Intel.
Jak jsem v recenzi předpovídal, stalo se to jednoznačně největším problémem jarního vydání. Integrované grafické karty od Intelu jsou
nejrozšířenější ze všech a že velké množství uživatelů nebylo s výkonem grafiky spokojeno, dokazuje
i zájem o návod, jak nainstalovat nové ovladače
a nové jádro, který jsem napsal do recenze. Po
třech týdnech od nainstalování Ubuntu 9.10 na
produkční počítač můžu směle prohlásit, že
problémy s výkonem u grafických karet od Intelu
jsou konečně pryč.
Můžete si objednat i knihu Ubuntu 9.10 CZ - Praktická příručka uživatele Linuxu. Jedná se již o třetí
knihu, kterou vydalo nakladatelství Computer Press
o Ubuntu. První kniha (až na číslo verze Ubuntu
stejnojmenná) vyšla v červnu roku 2008 a setkala
se s obrovským ohlasem.

Instalace a upgrade

Už u verze 9.04 jsem psal, že upgrade byl naprosto
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bezproblémový. Tentokráte jsem jej zkusil taky
a vše proběhlo naprosto bez problémů. Narážel
jsem však na drobnější problémy tak jsem se rozhodl zkusit, jestli to nevyřeší čistá instalace. Nevyřešila, jednalo se o problémy, které nebyly
vzhledem k vývojovému stádiu (beta verze) ničím
překvapivým a většinu z nich odnesla vlna aktualizací. Ač je upgrade často ovlivněný kombinací
různých nastavení, kterých je prakticky neomezené množství, a povýšení systému asi nikdy nebude 100% bezrizikové, já jsem neměl problém již
několik posledních verzí a Ubuntu je v tomto mezi
distribucemi na špičce.

rovnoměrněji podle odhadovaného času instalace
nebo prostě pustit smyčku znovu.

Start systému

Jednou z největších novinek minulého vydání bylo
výrazné zrychlení startu. Vývojáři Ubuntu reagovali na situaci, kdy je Ubuntu v čím dál větší míře nasazováno na netbooky, kde chtějí mít uživatelé
systém co nejrychleji v provozuschopném stavu.
Ubuntu 9.04 mi nabootovalo ze zavaděče po přihlášení za 15 sekund, což je velmi slušný výsledek. Vývojáři si na jaro dali závazek dostat během
jednoho roku boot pod 10 sekund. Bohužel u verze
9.10 žádné zlepšení nepozoruji, spíše mi přijde
Na instalaci Ubuntu se toho moc nezměnilo. In- mírně pomalejší. Přesto se toho v rámci startu sysstalátor Ubiquity je natolik jednoduchý a přímoča- tému událo docela dost.
rý, že už na něm moc vymyslet nejde. Přesto se
dočkal výraznější vizuální změny. Během instala- Výrazné změny nastaly i v grafickém ztvárnění
ce se uživateli zobrazují informace o tom, co všech- bootovacího procesu. Místo Plymouthu, který vyno mu Ubuntu může nabídnout. Jedná se o obecné vinuli vývojáři Red Hatu a který používá např. Fefráze, takže uživatel se toho příliš nedozví, ale je dora a Mandriva, se rozhodli pro vlastní řešení pod
to rozhodně lepší než se dívat jen na progress bar. názvem Xsplash, který údajně nabízí více prostoAčkoliv si nejsem jistý, jestli to bylo ideálně vyře- ru pro zrychlení. Ke svému běhu však potřebuje X
šeno. Minimálně u mé instalace proběhly všechny server, takže nemůže pokrýt celý bootovací prosnímky za 10 minut a dalších 15 jsem se musel dí- ces, proto se nadále využívá i Usplash. Na začátvat na poslední. Stálo by za zvážení rozložit snímky ku bootování se objeví černá obrazovka s bílým
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logem Ubuntu – to je Usplash. Poté naskočí fialová obrazovka, to je Xsplash.
Nepůsobí to graficky příliš jednotně. Cílem do budoucna je však posunout
start X serveru co nejblíže začátku bootování tak, aby mohl Xsplash pokrývat
většinu bootovacího procesu.

Sice stále obsahuje hnědé barvy, což mnoho uživatelů odsuzuje s nejrůznějšími přirovnáními k věcem, které patří spíše na záchod, ale já osobně to považuji za povedený krok správným směrem a jednoznačné osvěžení vzhledu
Ubuntu. I nadále sice zůstávám u tématu New Wave (které mimochodem odstranilo problémy s OpenOffice.org a jak na Firefox vám poradil Jirka Vrba),
protože tmavé téma více šetří oči, ale z výchozího tématu jsem použil ikony,
které považuji za opravdu zdařilé. Samozřejmě nové téma neposunuje vzhled
Ubuntu o míle dopředu. GNOME a GTK mají určitá omezení, která nelze jen tak
povedeným tématem odstranit. Tady je potřeba si počkat na GNOME 3, které
by snad mělo vyjít na jaře, ale Ubuntu v jarní verzi setrvá na současném GNOME a novou generaci bude implementovat až na podzim, takže se současným
vzhledem se budeme pravděpodobně setkávat minimálně rok.

Xsplash v Ubuntu 9. 1 0

Vzhled

Grafické ztvárnění Ubuntu bylo a je velmi plodným tématem na diskusi. Když
jsem před třemi lety přecházel na Ubuntu, výchozí téma Human mě oslovilo. Už jsou to ale tři roky a trendy v grafickém zpracování systému se posunuly někam jinam. O novém vzhledu v Ubuntu už se mluví několik posledních
vydání. Nejblíže k němu bylo před rokem, kdy se nový vzhled objevil ve vývojových verzích, po oprávněné kritice uživatelů byl však stažen. Když se
nový vzhled neobjevil ani na jaře, mnozí se smiřovali s tím, že veškeré oživení vzhledu se omezí na malé vylepšení tématu Human.
Nakonec však grafici Ubuntu překvapili a do podzimního vydání zařadili zcela
přepracovaný Human, který má nové barevné tóny a zcela novou sadu ikon. Ubuntu přináší 20 povedených tapet
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Kromě nových ikon a tématu GNOME byla změněna také přihlašovací obrazovka. Jedná se o změnu v upstreamu. Nutno dodat, že nový GDM je minimálně po stránce vzhledu krokem zpět. Na druhou stranu Ubuntu se s ním
popralo asi nejlíp z uvedených distribucí a výsledek není tak špatný. Celkově
mi však rychlost, s jakým se mění vzhled Usplashe a GDM, moc nelíbí. Tyto
věci do značné míry charakterizují systém a myslím, že by k jejich změnám
mělo docházet uváženě a tak jednou v rámci dvouletého cyklu.

Třešinkou na dortu novinek ve vzhledu je sada tapet na pozadí. Když se mi
dostalo do ruky Ubuntu od Dellu, které v základu obsahovalo sadu opravdu
povedených tapet, říkal jsem si, proč něco takového nemůže mít i normální
Ubuntu. Karmic Koala už má. Kromě výchozí tapety, které není dvakrát povedená, je dispozici 20 dalších z nichž většina je opravdu pěkná.

Prostředí Ubuntu – GNOME

Ubuntu 9.10 používá jako výchozí prostředí GNOME 2.28, o kterém si můžeAby nebylo změn ve vzhledu málo, nové Ubuntu přichází také se změnami te přečíst podrobnosti v článku GNOME 2.28 – Velký podzimní úklid a příprava
v nastavení GNOME. Z nástrojových lišt zmizely popisky jednotlivých tlačí- na GNOME 3, který jsme vám přinesli koncem září, proto zde zmíním jen ty
tek, zůstaly jen ikony. Úspora místa nezanedbatelná, ale jsem zvědavý, co nejdůležitější věci.
na to řeknou především méně počítačově zdatní uživatelé. Naopak v kontextových nabídkách zmizely ikony a zůstal jen text. V tomto případě se jedná Do Ubuntu se konečně dostalo nové rozhraní pro správu zvuku, které využío změnu výchozího nastavení, která proběhla v upstreamu. Naštěstí si vše vá zvukový server PulseAudio. Dosud jsem byl k tomuto řešení skeptický,
můžete nastavit dle vašich preferencí v nabídce Systém | Volby | znamenalo to pro mě jen další nepotřebnou vrstvu. Musím se však přiznat,
Vzhled/Rozhraní.
že společně s integrací do GNOME jej začínám oceňovat. Nejde mi ani tak
o pokročilé funkce jako posílání zvuku po síti, ale nová správa zvuku je jednoduchá a hlavně funguje. Byl jsem překvapený hlavně při připojení externích
zařízení jako webkamery s mikrofonem nebo bluetooth headsetu. PulseAudio je okamžitě detekovalo a zobrazilo v seznamu jako další zvuková zařízení
vedle zvukové karty. Po připojení bluetooth headsetu posílalo zvuk automaticky do něj a po odpojení zase do standardních výstupů. Žádné dodatečné
ovladače, žádné nastavování. Správa zvuku pomocí PulseAudio má v GNOME velmi slušně našlápnuto, v plánu jsou funkce jako automatické ztišení
ostatních aplikací při přehrávání filmu. Ubuntu by tak mohlo v dohledné době mít správu zvuku, kterou mu budou moct ostatní systémy jen závidět.
Člověk pak přežije i cca 3% vytížení CPU, které PulseAudio produkuje.
Stinnou stránkou integrace PulseAudia je fakt, že již nejde ze systému jednoduše odstranit, pokud jej nechcete. Dříve stačilo jen odinstalovat balíček pulseaudio a měli jste pokoj. Pokud to uděláte nyní, přijdete o správu zvuku
v GNOME a GNOME aplikace jako Totem nebo Rhythmbox oněmí.
Nová verze tématu Human
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lý program, který kvalit Pidginu nedosahuje. Z pohledu českého uživatele je
rozdíl ještě výraznější, protože video hovory v síti MSN u nás ocení málokdo
a Empathy postrádá takové věci jako podporu přenosu souborů v ICQ. Proto
jsme se také rozhodli ponechat v Ubuntu 9.10 CZ, které bude k dostání s připravovanou knihou, léty prověřený Pidgin.

Správa zvuku je jednoduchá a přehledná

Velmi kladně hodnotím také novou správu bluetooth zařízení, která posunuje
práci s externími zařízeními připojenými přes bluetooth zase o úroveň výš.
Je navrženo tak, aby jeho možnosti mohly jednoduše pomocí zásuvných modulů využívat i ostatní aplikace v GNOME. O bezchybné spolupráci se správou
zvuku už jsem jsem zmiňoval, ale výborně funguje i spolupráce s Net- Který je který? Empathy se Pidginu hodně podobá, ale jeho možností zatím
workManagerem. Připojíte přes bluetooth mobilní telefon a NetworkManager nedosahuje
vám rovnou nahlásí dostupné připojení s nastavením pro daného operátora.
Opět žádné nastavování nebo dodatečné ovladače. Jde to vůbec jednodušeji? Ubuntu také implementuje několik věcí, které člověk v klasickém GNOME
nenalezne. Jednou z nich jsou nové notifikace, které byly uvedeny v jarním
Ale abych jenom nechválil, za krok vedle považuji volbu Empathy jako vý- vydání. Já osobně je považuji za dobrou inovaci a doufám, že se brzy prosachozího komunikátoru. Doteď byl v Ubuntu výchozí aplikací vyzrálý Pidgin, dí i do upstreamu. Od jarního vydání prošly spíše kosmetickými změnami
ale vývojáři Ubuntu se jej rozhodli nahradit Empathy, které je výchozím ko- a stále mi chybí aspoň jednoduchý konfigurátor, který by umožňoval alespoň
munikátorem v GNOME. Empathy má své výhody. Například podporuje video minimální přizpůsobení.
a audio hovory také do sítě MSN, která je jinde ve světě nejpopulárnější.
Kromě toho umí sdílení obrazovky, i když nemá dotyčný počítače veřejnou Abych pravdu přiznal, příliš jsem nepochopil význam indicator-appletu. Je
IP adresu, což považuji za velmi praktické. Přesto je Empathy stále nevyzrá- příjemné, že mě systém upozorňuje na nově příchozí e-maily, ale uměl to
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Evolution i bez tohoto appletu a skrývání Empathy do appletu místo do
oznamovací oblasti považuji za omyl. Zaprvé toto řešení vyžaduje dvě kliknutí
místo jednoho, což je u tak časté činnosti jako zobrazení okna s kontakty docela otravné a za druhé je Empathy skryto opravdu důkladně, takže méně
počítačově zdatní uživatelé budou mít asi problém ho najít. Ze stejného důvodu příliš nechápu zpracování appletu na vypínání systému. Pokud máte
totiž zapnutý Pidgin nebo Empathy, zobrazuje bublinku a jméno uživatele
a pro lidi, kteří vidí prostředí Ubuntu poprvé je tak téměř detektivním úkolem přijít na to, jak vypnout systém. Vypnutí systému z nabídky Systém už
bohužel není k dispozici.

Software v Ubuntu

I tentokráte narostl počet balíčků v distribučních repozitářích. K dispozici je
skoro 29 tisíc balíčků, což je o 2 tisíce víc než v jarním vydání. Vděčit za to
můžeme především vývojářům Debianu, odkud stále pochází drtivá většina
balíčků Ubuntu. Rozsáhlé repozitáře jsou velkou výhodou Ubuntu. Umocňuje to i fakt, že díky popularitě je to právě Ubuntu, které třetí strany podporují nejvíce. Pokud tedy někdo nabízí verzi pro Linux s největší pravděpodobností USC – jednoduchá aplikace s velkým potenciálem
nabízí i balíčky pro Ubuntu respektive Debian. Takové pohodlí uživatelé méně populárních distribucí nemají.
Zajímavou novinkou je i Ubuntu One, které přináší do Ubuntu cloud computing. Jedná se o integraci online disku, který velmi dobře poslouží jako záloVýraznou novinkou ve správě software je Ubuntu Software Center (v čes- hovací médium nebo virtuální flashka. Pokud jej chcete používat, musíte mít
ké verzi Centrum softwaru pro Ubuntu ). To ve vydání 9.10 nahradilo účet na Launchpadu, po přihlášení se vytvoří v domovském adresáři složka
program Přidat/odstranit. Plány jsou však mnohem smělejší. V dalších vy- Ubuntu One, do které můžete kopírovat soubory, které se budou synchrodáních by mělo pokrýt celou správu softwaru a sjednotit ji tak do jedné aplika- nizovat se serverem, nebo se vám tam zobrazí soubory, které vám nasdílece, protože nyní je roztříštěná minimálně do tří. Navíc mají přibýt funkce jako li ostatní uživatelé. Samozřejmostí je synchronizace s více počítači a přístup
možnost kupování komerčních aplikací (Canonical by se tak mohl stát dis- přes webové rozhraní.
tributorem komerčního softwaru a získat tak další zdroj příjmu), hodnocení,
komentáře uživatelů a také sociální rozměr jako zobrazení aplikací, které ma- Zdarma je k dispozici 2 GB místa, za poplatek 10 dolarů získáte 50 GB. Sám
jí nainstalované vaši kamarádi. Nutno dodat, že to všechno je hudba bu- tuto věc už nějaký čas používám, už se mi podařilo ztratit několik flashek, na
doucnosti a současné USC je velmi jednoduchou aplikací, která je proti kterých jsem přenášel data mezi počítači, a v tomto případě není co ztratit.
Přidat/odstranit funkční regresí. Proto považuji tento krok stejně jako v pří- Dávám ale přednost DropBoxu, který má výbornou integraci do Nautilu, klipadě Empathy za uspěchaný.
enty i pro ostatní systémy a lepší webové rozhraní. Kromě souborů však umí
Ubuntu One synchronizovat i poznámky v Tomboy, v plánu je synchronizace
dalších aplikací.
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v Ubuntu na druhé koleji a uživatelé se nedočkají ze strany distribučních nástrojů takového pohodlí jako v GNOME. Stejně jako KDE, najdete v repozitářích i Xfce 4.6.1.

Lokalizace

Stejně jako minule i nyní musím konstatovat, že Ubuntu mluví česky velmi
dobře. Prostředí GNOME a jeho základní aplikace si drží míru lokalizace 96 %.
Výrazně se zlepšila lokalizace dokumentace a nápovědy. Nápověda k Ubuntu je už několik vydání kompletně přeložena, zlepšila se však lokalizace dokumentace k jednotlivým aplikacím GNOME. Ta je přeložena z více než poloviny,
takže by se i uživatelé nerozumějící angličtině už nemuseli bát do ní občas
nahlédnout. Aplikace specifické pro Ubuntu měly taktéž vždy vysokou úroveň
překladu, občas však člověk narazil na zapomenutý řetězec, který kazil dojem
z jinak velmi dobré lokalizace. Při práci na nové knize jsme se na to zaměřili a tyto detaily doladili.

Složka Ubuntu One

Především pro začínající programátory může být zajímavou novinkou Quickly. Autoři tohoto projektu si řekli, že ti, kteří chtějí vyvíjet software, jsou zahlceni množstvím informací a možností, proto se jim pokouší vyšlapat
cestičku. Quickly obsahuje šablony, které potencionálním vývojářům poskytují mnoho předpřipravených věcí, které jsou navíc vytvořené tak, aby odpovídaly zvyklostem programů pro Ubuntu a výsledný program co nejlépe zapadl
do softwarové infrastruktury této oblíbené distribuce.

O poznání horší situace je ve slovenské lokalizaci. GNOME je přeloženo jen
ze 48 % a tato situace se navíc ještě vydání od vydání zhoršuje. Pro slovenské
uživatele, neholdující angličtině, je tak pravděpodobně nejlepším řešením
používat češtinu.

Jádro, hardware, drobnosti

Nové Ubuntu obsahuje jádro 2.6.31, které přináší hned několik vylepšení pro
desktop. Linux je prvním významným operačním systémem, který podporuje USB 3, které je mnohem rychlejší než jeho předchůdce. Byla také upravena správa paměti, takže při jejím zaplňění může být odezva systému až
o 50 % rychlejší. Ač byl nový souborový systém Ext4 zařazen jako volitelný
již do jarního vydání, teprve nyní je výchozí volbou. Přináší mírné zvýšení výkonu, rychlejší start systému a mnohem rychlejší kontrolu souborového sysKromě výměny komunikátoru se softwarová výbava Ubuntu příliš nezměni- tému po pádu. Zlepšená je také podpora grafických karet Radeon, na jejichž
la. Výchozím prohlížečem zůstává Firefox, který je ve verzi 3.5.3. Kancelář- svobodných ovladačích bylo uděláno mnoho práce.
ským balíkem je OpenOffice.org 3.1.1. Grafický editor GIMP je ve verzi 2.6.7.
Ze základní instalace vypadla Ekiga, kterou prý nahrazuje také Empathy. Svět Svižnější desktop pozoruji od prvního momentu a není to jen kvůli tomu, že se
kolem Ubuntu se však netočí pouze kolem GNOME a jeho aplikací. Pokud ne- konečně vyřešil problém s výkonem grafických karet od Intelu. Velmi mě přezvolíte přímo Kubuntu, najdete KDE 4.3.2 v repozitářích. Ubuntu obsahuje kvapilo rychlé probouzení ze suspendu. Ještě ve verzi 8.04 se systém probouoproti ostatním distribucím asi nejméně upravené KDE a já to minimálně po zel skoro půl minuty, pak došlo k výraznému zrychlení, ale nyní je to opravdu
stránce vzhledu považuji spíše za pozitivum. Nicméně je znatelné, že KDE je otázka sekundy. Odklopím víko a už je připravené okno pro zadaní hesla.
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Co se týče podpory hardwaru, tak si nemůžu stěžovat, podpora mého notebooku (ThinkPad T61) je na jedničku. Jedinou vadou na kráse je stále nedořešená podpora čtečky otisku prstů. Ta jde sice zprovoznit velmi jednoduše,
ale má nedostatky. Nefunguje při přihlášení ze suspendu a při přihlášení do
účtu pomocí čtečky se neotevře klíčenka, takže používáte-li nějakou aplikaci, která ji potřebuje, musíte heslo zadat tak jako tak. Přitom GNOME má podporu otisku prstů již od minulé verze, ale vývojáři Ubuntu ji dosud nebyli
schopni implementovat. Naopak kvituji zlepšenou podporu nejrůznějších
bluetooth periferií, které nejenže se připojí, ale také je podporována většina
jejich funkcí.

Zhruba před rokem se objevilo velké téma, že Ubuntu nadměrně častým parkováním hlaviček snižuje životnost disků. I když si myslím, že se jednalo jen
o obavy papírové, protože v reálu nikdo sníženou životnost disků nepozoroval, vývojáři zareagovali a přidali do Ubuntu skript, který při napájení ze
sítě parkování vypnul. Nové GNOME tuto vlastnost implementuje do správy
napájení. Péče o disky ještě zlepšuje Diskový nástroj , který je založený na
S.M.A.R.T. a sleduje jednotlivé indikátory zdraví disku. Pokud je zdraví disku
v ohrožení, systém na to uživatele upozorní.
Diskutabilním tématem je nasazení GRUB2. Jeho konfigurace je noční můrou
mnoha uživatelů a hlavně si s ním pořádně nerozumí Správce spouštění,
což je asi jediný grafický nástroj v Ubuntu pro nastavení zavaděče.
Místo hardwarové abstraktní vrstvy HAL nové Ubuntu obsahuje udev a DeviceKit. Lépe byl integrován AppArmor.

Solidní krok kupředu, ale...

Nové vydání Ubuntu udělalo slušný pokrok k systému, který prostě funguje.
Věci jako správa zvuku nebo bluetooth zařízení se mi opravdu líbí. V mnoha
jiných oblastech má Ubuntu nakročeno správným směrem, ale zatím to není
ono. Na mysli mám Empathy a Centrum softwaru. Možná stálo za zvážení
nechat tyto věci ještě trochu uzrát. Dobrý dojem z vydání mi trochu kazí
problémy s některými aplikacemi. Ekigu nemůžu přemluvit, aby volala. Přehrávač Banshee obsahuje několik závažných chyb a výchozí přehrávač Totem zatuhne při načítání titulků. Především u něj mě docela zaráží, že taková
chyba ještě nebyla opravena. Pokud si tedy kladete otázku, zda přejít nebo
ne, odpověď zní stejně jako každé vydání. Pokud nespěcháte na nové funkce, počkejte pár týdnů, Ubuntu se většinou do měsíce stane stabilní a bezproblémovou distribucí, která prostě funguje.

Diskový nástroj nabízí přehled o zdraví disku
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Amarok 2.2 – o krok blíže k dokonalosti
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David Kolibáč

http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/amarok2.2okrokblizekdokonalosti

Amarok byl jedním z programů, které se dlouho vzpamatovávaly z přechodu na Qt/KDE 4. Mnoha lidem chyběl ten schopný a vyladěný
přehrávač hudby, na který byli zvyklí ve verzi 1.4. Přečtěte si, jak se Amarok vrátil. (Uživatelské prostředí. Kolekce. Internetové služby.
Playlist. Záložky. Bude ekvalizér?)
Není to tak dávno, co se Amarok vrátil s verzí 2.1
– z hlediska funkcí nejnabitější hudební přehrávače vůbec – a už tu máme další verzi, která jej zase o něco přibližuje dokonalosti. Co je tedy nového
ve verzi 2.2?

Uživatelské prostředí

V Amaroku 2.0 bylo často kritizováno přidání středního panelu s applety, ve verzi 2.1.1 se „konečně“
objevila možnost tento panel zcela skrýt a nyní je
tu ještě revolučnější vylepšení – rozvržení panelů
si lze zcela uspořádat podle svého. Každý z trojice
panelů jde nejen zmenšit, nebo zvětšit, či přesunout na jiné místo v rámci okna, ale i zcela osamostatnit – vytrhnout jej do okna samostatného.
Ani veliká základní ovládací tlačítka (pauza, přeskočení skladby atd.) nebyla dříve příliš chválena.
Ve verzi 2.2 je tedy možné zvolit si alternativní
vzhled této lišty. Stačí vyvolat kontextovou nabídku
nad oblastí ovládacích tlačítek nebo posuvníku pro
pohyb ve skladbě – výběrem hlavní lišty „NG“ ušetříte docela dost místa.
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Kolekce

Drobné změny se dotkly panelu s kolekcí. V nejvyšší úrovni stromu se usadily docela uhlazené ikonky, přes něž se lze dostat ke kolekci, lokálním souborům, datům v multimediálních přehrávačích, internetovým službám a nově
i ke zvukovým CD. V horní části panelu se zobrazuje tzv. drobečková navigace, na niž jsme zvyklí ze spousty webových stránek.
Co se týče samotné kolekce, došlo k interním úpravám. Skenování obsahu disku je nyní výrazně rychlejší, zlepšil se také import databáze z Amaroku 1.4,
což ale v tomto směru není největší novinka. Již dříve byla poptávána podpora externí databáze (MySQL) a v této verzi na zájemce o tuto funkci již došlo.
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Internetové služby

Z nabídky internetových služeb z technických důvodů zmizel Shoutcast Directory. Na druhou stranu došlo k vylepšení integrace s obchodem Magnatune.
V kontextovém panelu zase přibyly applety pro video (podle přehrávané skladby vyhledává videa na webech typu YouTube a umí je přehrát) a fotografie
(zobrazuje fotografie z Flickru podle metadat aktuální skladby), také applet
stahující informace z Wikipedie se dočkal výrazného rozšíření funkčnosti – lze
si zvolit (preferovanou) jazykovou mutaci Wikipedie a prohlížet jde články jak
o umělci, tak o albu nebo skladbě, podporováno je také tlačítko Zpět (a Vpřed).
Nesmím ještě zapomenout na jednu kosmetickou změnu: Když se do appletu
zobrazujícího právě přehrávanou skladbu nevejde název skladby, nezobrazí
se celý, ovšem po najetí kurzoru myši nad něj se začne posouvat.

Playlist

Očekávané změny se také dotkly seznamu skladeb. Nejvýznamnější novinkou
je možnost třídění a také míchání položek podle nejrůznějších kritérií z metadat, a to i ve více úrovních, což znamená, že si skladby můžete nechat setřídit podle kritéria jednoho a pak v další úrovni (když budou položky „na
stejné úrovni“ – podle kritéria nerozlišitelné) podle jiného kritéria a tak dále.
Dále se objevila možnost editovat metadata skladeb tzv. „inline“, tedy
podobně jako se přejmenovávají názvy souborů v některých jejich správcích
– nikoliv prostřednictvím dialogu, nýbrž „na místě“. Stejně tak přibyla možnost
nechat si zobrazovat přímo v seznamu skladeb u přehrávané skladby drobné
ovládací prvky pro posun ve skladbě, pauzu a tak podobně.
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Záložky

Kompletního přepracování se dočkal správce záložek, nyní připomíná běžného správce záložek například ve webovém prohlížeči (třeba ve Firefoxu).
Abych připomněl funkci záložek – tyto slouží především k uložení si přesné
pozice ve skladbě, přičemž Amarok je ukládá v podstatě ve formě URL, takže je můžete poslat třeba kamarádovi. Ale pomocí záložek se lze odkazovat
nejen na libovolné místo v některé ze skladeb, ale také na libovolné místo
v kolekci, v adresářové struktuře apod. – pak se ovšem již nepoužívá správce záložek integrovaný v Amaroku, nýbrž správce záložek celého KDE.

Bude ekvalizér?

Co ještě? Třeba funkce Replay Gain, udržující zhruba stejnou hladinu hlasitosti
mezi skladbami, je nyní dostupná i při použití Xine jako backendu pro Phonon.
A je možné, že v některé z příštích verzí se ti, kdo se dožadují ekvalizéru, konečně dočkají – ve vývojové verzi jsem si všiml v nastavovacím dialogu položky
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„Ekvalizér“ s poznámkou, že tato funkce dosud není podporována Phononem,
ostatně i v nabídce ve stabilní verzi je obsažena položka nesoucí toto jméno.
Minoritní verze budou podle plánu vycházet co šest neděl, první z nich (2.2.1)
bychom se měli dočkat v dohledné době. Měla by přinést krom jiného funkci pro
odstranění duplikátů v seznamu přehrávaných skladeb.

Závěr

Závěrem mi nezbývá než podotknout, že Amarok 2 už skutečně dospěl do
stádia, v němž opět jde o jeden z nejlepších přehrávačů vůbec, teď už jen
doladit drobnosti – opravdu mě již nenapadá nic, co by šlo přidat nebo radikálně vylepšit. Snad ještě ten ekvalizér.

Chromium – rychlost k neuvěření
Max Devaine

http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/chromiumrychlostkneuvereni

Chromium se stává plně použitelným webovým prohlížečem s podporou rozšíření a pluginů a obsahuje mnoho originálních i aktuálních
nápadů. Pojďme se tedy podívat, co nám nabízí.

Chromium – plně použitelný webový prohlížeč

• 18. 3. 2009 – Google Chrome pro Linux postupuje vpřed
Chromium je open source webový prohlížeč, který z velké části vyvíjí Google.
• 28. 5. 2009 – Google Chromium: alpha pro GNU/Linux
Jeho hlavním motorem je vykreslovací jádro WebKit a interpret JavaScriptu
• 3. 6. 2009 – Chromium: Prohlížeč Google Chrome už i pro Linux
V8. Google má taktéž svůj oficiální build, který pojmenoval Chrome. V Chro• 10. 7. 2009 – Systémový vzhled pro Chromium
me by mělo být navíc oproti Chromiu kontrola aktualizací, uživatelských ak• 3. 8. 2009 – Google Chrome pro Linux už umí pluginy
tivit a upravené licenční podmínky. Chromium je velmi pěkně popsáno ve
• 21. 8. 2009 – 64bitový Google Chromium Linux už je tu
zdejším článku: Chromium: Prohlížeč Google Chrome už i pro Linux. Nemá
tedy cenu jej z této strany dále rozebírat a pojďme si shrnout dění okolo Chro- Jak je vidět, vývoj Chromia je velmi živý a co není dnes, může být zítra.
mia od jeho počátečního oznámení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. 9. 2008 – Google Chrome – webový prohlížeč z dílny Google
3. 9. 2008 – Reakce na Google Chrome: utrpí IE, nebo Firefox?
4. 9. 2008 – Google dá do pořádku EULA u Chrome
5. 9. 2008 – Google Chrome s rozumnější EULA
5. 9. 2008 – Je Chrome konkurencí pro IE nebo pro Office?
17. 9. 2008 – Port Chromium pro Linux a Mac OS X
22. 12. 2008 – Chrome ochlazuje vztahy Google s Mozillou
20. 2. 2009 – Úskalí GTK+ v portu Chrome
4. 3. 2009 – Flock odchází od Firefoxu ke Google Chrome
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Při prvním spuštění se vás Chromium zeptá na import nastavení z jiných prohlížečů (lze si vybrat). Import proběhne na jedničku a člověk se může těšit
ze stejně upravených záložek, jako měl v jiném prohlížeči.
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Grafické rozhraní

Ovládací prvky

Grafické rozhraní je napsáno v GTK+ (jednoduše proto, že s ním mají vývojá- Vše funguje parádně, včetně klávesových zkratek:
ři větší zkušenosti). Rozhraní je velmi minimalistické a snaží se zakrývat
zpět
Backspace, Alt+Left
všechny možné nabídky a poskytnout webovým stránkách co největší prostor.
dopředu
Alt+Right
Vzhledem je ovšem originální. Má vlastního správce oken, ale lze se přepnout
znovu načíst
Ctrl+R, F5
na nativního. Taktéž lze veškeré ohraničení okna zakrýt a ještě více tak vydomů
Alt+Home
užít plochu monitoru (ale zřejmě se jedná o bug). Veškeré akce jsou dozrušit načítání
Escape
provázeny pěknými efekty, které vás ovšem při práci nijak neruší. Vše je
plynulé, nic se netrhá a rychlost rozhraní je k neuvěření.
Hlavní ikonky na pohyb po stránkách jsou klasicky vlevo nahoře. Ovšem výjimkou je položka „zrušit načítání“, která je velmi nevhodně umístěna na konMotivy vzhledu
ci adresního řádku a zobrazuje se jen v případě načítání stránky.
Vzhled se dá nastavit různě. Můžete použít nativní vzhled našeho prostředí,
nativní modrý vzhled Chromia nebo si můžete měnit jeho motiv. Nové mo- Adresní řádek
tivy se po stažení automaticky nainstalují (odkaz na nové motivy je jakoby Velmi promyšlená věc. Vyhledávací pole, jak jej známe třeba z Firefoxu, je
odchlíplý pravý dolní růžek na nové kartě). Výchozí modrý vzhled se pak dá součástí adresního řádku. Pokud tedy do adresního řádku nenaťukáme adrevrátit přes nastavení a položku „Use Classic theme“. Dále si nezávisle na su, tak se daný výraz začne automaticky vyhledávat v námi nastaveném vytěchto třech vzhledech můžeme přepínat mezi nativním správcem oken hledávači (je hned na první kartě v nastavení prohlížeče). Správce
prostředí, nebo tím, který má Chromium.
vyhledávačů je taktéž velmi šikovná věc, pomocí které lze přidávat či
upravovat vyhledávače.

Nastavení

Nastavení prohlížeče je schováno do jedné malé ikonky klíče vpravo nahoře.
Zatím obsahuje tři velmi jednoduché karty, kde lze ovšem nastavit všechno
možné (vzhled, chování, síť, zabezpečení, fonty a mnoho dalšího). Vše je velmi přehledné a člověk má pocit, že tam nic není a přitom dokáže nastavit
vše potřebné.
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dostat do jejich historie, kde v nich můžeme velmi rychle a přehledně vyhledávat. Znáte to, před
měsícem jste byli na té super stránce, ale jak se
sakryš jmenovala. Přes tuto historii není problém
cokoliv najít (za předpokladu, že si jí nemažete).
Vpravo dole na úvodní stránce je ještě odchlípnutý růžek, který vede na stránku s tématy.

Přesouvání karet
Klasický základ je přesouvání karet (stačí uchopit
myší a přesunout na jinou pozici). Přesouvání je
doplněnou velmi decentní animací.
Zavření karet
Zavření karet je možné provést třemi nejběžnějšími způsoby. Klávesovou kombinací CTRL+W,
křížkem na kartě nebo kliknutím prostředním tlačítkem myši na kartu.
Pin Tab
V neposlední řadě nastupuje „připíchnutí karty“.
Karty mají několik pěkných funkcí:
Funguje tak, že si přes pravé tl. myši nastavíme „Pin
Tab“ na kartě. Karta se rázem zmenší a je vidět jen
Samostatný proces
ikonka stránky bez textu. Když jakoukoliv kartu přeBěží jako samostatný proces, což je asi jedna z nej- suneme před tuto, tak bude také „připíchnuta“.
důležitějších funkcí poslední doby. Pokud se zblázní nějaká stránka, ať kvůli špatnému pluginu, nebo Vyjmutí karty do nového okna
něčemu jinému, tak stačí zabít jen onu kartu a ce- Kartu je možné i jednoduchým uchopením myši
lý prohlížeč běží v klidu dál.
vyjmout z okna prohlížeče. Když pustíme tlačítko
myši, tak se karta promění do nového okna. Toto
Úvodní stránka
lze udělat i opačně. Omylem si třeba otevřete něKaždá nová karta standardně obsahuje seznam co v novém okně, tak stačí kartu v novém okně
nejnavštěvovanějších a nedávno zavřených stránek přesunout do karet ve stávajícím okně. Karta se
s jejich náhledy. Tyto dvě položky lze samozřejmě přesune a nové okno zavře.
skrýt. Nejnavštěvovanější stránky lze spravovat,
připínat, mazat, přepínat jen na seznam bez náhledů atd. Přes nedávno zavřené stránky se lze

Karty
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Rozdvojit
Zajímavá položka je třeba rozdvojit, což vlastně
jen zduplikuje kartu.

Záložky
Nic moc
Záložky mají drobné problémy. Tam je ještě co dopilovat. Při přetahování odkazu do záložek bych
čekal označení složky, nad kterou jsem, nebo rozbalení oné složky, abych si mohl odkaz dát třeba
do podsložky. Takto to zatím nefunguje. Dalším
problémem je uspořádání složek v záložkách. Přemisťovat je lze, ale velmi omezeně. Již existuje
správce záložek, ale ještě je tam toho dost, co doplnit. Nicméně vyhledávání v záložkách funguje
velmi rychle. V záložkách jde udělat vše, ale uživatelská přívětivost a dané kroky jsou velmi těžkopádné. Záložky lze skrýt/zobrazit tak, že buď
ťukneme do úzkého zašedlého oddělovacího pruhu
pod adresním řádkem a zaškrtneme příslušnou
položku, nebo ve vysouvací nabídce s nastavením.
Případně klávesovou zkratkou „CTRL+B“. I v případě, že záložky skryjeme, tak budou vždy pěkně
vidět v nové prázdné kartě jako plovoucí nabídka
(velmi dobrá věc).
Skriptovací akce
Do záložek lze umístit i skriptovací úkony. Příkladem budiž třeba jednoduchý překlad stránky do jiného jazyka. Stačí si do záložky umístit odkaz
s názvem třeba „Přelož“ a jako samotný odkaz dáme
javascript:location='http://translate.go
ogle.com/translate?u=' + encodeURICompo
nent(location);
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Klasicky procházíme stránky a pokud budeme chtít nějakou přeložit, tak jen Správce stahování
ťukneme na odkaz v záložce a stránka se nám přeloží. Více podobných příkla- Stahování v současných buildech je již korektní. Správce stahování je podobný
dů můžeme najít třeba zde: Empower Google Chrome with Firefox addon.
jako v Opeře (je ve formě záložky). Při započetí stahování se objeví spodní
lišta, kde lze vidět průběh stahování, popř. dotaz, co dělat se souborem
(uložit/otevřít). K tomu bych měl výtku. Po úspěšném stažení souboru zůstane tato spodní lišta vysunutá. Lze jí jen ručně zavřít. Očekával bych buď
automatické schování lišty po úspěšném stažení, nebo nějakou formu minimalizace. Správce jako takový má pak již klasické vlastnosti jako pozastavení, zrušení, navázaní stahování, odebrání ze seznamu a velmi rychlé
vyhledávání v seznamu stažených souborů.

Incognito režim

Někteří tento režim znají pod názvem „pornomód“. Jedná se vlastně o režim
prohlížeče, při kterém se neukládají žádné dočasné soubory ani jiné informace (cookies, formuláře, hesla, historie v adresním řádku, cache apod.), tudíž
nikdo na vašem počítači nezjistí, kdy a jaké jste prohlíželi stránky. Incognito
mode lze spustit buď přes nabídku nastavení, nebo klávesovou zkratkou
„CTRL+Shift+N“. Případně přímo z příkazové řádky jako parametr Chromia:
chromiumbrowser incognito

Správce úloh

Chromium má vlastního správce úloh (Shift+Escape). Spravuje karty a rozšíření. Lze vidět, kolik daná karta či rozšíření papká paměti, jak moc vytěžuje
procesor, jak moc využívá síťové pásmo, a hlavně jdou jednotlivé procesy
zabíjet (pokud třeba nějaké rozšíření či karta začne zlobit apod.).
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Zabezpečení

Vývojový nástroj pro tvorbu webů

Chromium obsahuje i vývojářský nástroj pro diagnostiku webů (CTRL+Shift+J).
Obecně
A umí toho docela hodně:
Chromium podporuje všechny možné druhy šifrování, umožňuje ochranu před
phishingem a malwarem a kontroluje, zda certifikát serveru není zamítnutý. Elementy
Všechny tyto možnosti lze libovolně zapínat, či vypínat.
Procházet zdrojovým kódem s živým označováním příslušných elementů na
načtené stránce, velmi podrobné informace o daných elementech. Stačí oznaCertifikáty
čit část stránky, dát pravé tl. myši a „Inspect element“, hned se spustí výChromium využívá sdílenou databázi certifikátů NSS. Velmi pěkně popsáno vojový nástroj a skočí na vámi označené místo kódu.
na stránkách projektu Chromium: LinuxCertManagement.
Resource tracking
Jde o velmi zajímavou funkci, která sleduje načítání dané stránky a elementů. Lze nahlédnout do hlavičky, podívat se na statistiky načítání (jaká část
stránky se načítá jak dlouho, jaká část má jakou velikost). Díky této funkci
se dají zjistit slabá místa rychlosti dané webové aplikace.

Skripty
Zobrazení skriptů na dané stránce.
Profily a úložiště
Tady přesně nevím, oč jde a k čemu to má být (zřejmě příprava na implementaci HTML5). Všechny nabídky jsou zašedlé. Dívám se do novější verze
Chromia a tam už úložiště ani není. Tak uvidíme, co se bude dít v budoucích
verzích.
Integrace do stránky
Úplně vlevo dole obsahuje developer ikonku, která ho umožní integrovat do
spodní části stránky, ke které se vztahuje.
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AdSweep není plný různých vymožeností, nedá se moc vhodně nastavovat,
ale reklamu blokuje, resp. schovává. AdSweep není totiž nic jiného než skriptík
na schovávání reklamy ze stránek podle různých kritérií. Instalace je velmi
jednoduchá (využívá právě možnosti uživatelských skriptů, nebo lze instalovat
i jako rozšíření). Jelikož je instalace rozšíření velmi jednoduchá, tak si ukážeme instalaci jako „uživatelský skript“. Stáhneme si do příslušného adresáře
jeden soubor a následně spustíme Chromium s dalšími parametry (pokud již
takto Chromium spouštíte, tak by mělo stačit jen znovu načíst stránku):
cd ~/.config/chromium/Default/User\ Scripts/
wget c http://arienh4.net/AdSweep.user.js
chromiumbrowser enablegreasemonkey enableuserscripts
enableextensions enableplugins

Rozšíření, pluginy a uživatelské skripty

Rozhraní pro správu rozšíření se již rýsuje a je dostupné na vnitřní adrese
prohlížeče chrome://extensions. Automatická instalace rozšíření se provádí pomocí souborů *.crx. Stačí ťuknout na odkaz, potvrdit instalaci a vše je
hotovo. Kromě toho existuje ještě funkce uživatelské skripty. Do adresáře
~/.config/chromium/Default/User\ Scripts/ stačí zkopírovat uživatelský skript ve formátu *.user.js a znovu načíst stránku. Skript se poté automaticky načte. Výhoda tohoto řešení je v jednoduchosti. Nevýhodou pak
nemožnost automatického kontrolování/instalace nových verzí, jako je tomu
u správce rozšíření.

Blokování reklam
Buď lze trochu složitěji blokovat reklamu přes vlastní proxy server (Privoxy, vizte seriál Privoxy), za použití pluginu AdBlock nebo lze využít projekt AdSweep.
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Po provedení této instalace by na stránkách projektu AdSweep měla zmizet
nahoře reklama a vpravo nahoře by se měla zobrazit informace o aktivním
„AdSweep“ a jeho verzi. AdSweep bohužel nenaplnil má očekávání. Něco blokuje, hodně neblokuje, občas se stane, že jednou blokuje, podruhé ne (spíš
asi nějaká chybka v Chromiu, pokud se skript neprovede, nebo se pere více
skriptů mezi sebou) a jako bonus mi skrývá celý obsah podstránek serveru
www.abcprace.cz.

Flash plugin
Flash funguje parádně. Instalaci flashe provádějte standardně systémově
a když v Chromiu nepůjde, tak jen udělejte symlink současného adresáře
s pluginy do adresáře Chromia, v Archu třeba nějak takto:
ln s /usr/lib/mozilla/plugins/ /usr/lib/chromiumbrowser/plugins

Blokace flash prvků
Jen co jsme flash rozchodili, tak ho musíme blokovat. K tomuto účelu se nám
bude velmi dobře hodit FlashBlock. Je potřeba ho nainstalovat jako uživatelský skript. Takže:
cd ~/.config/chromium/Default/User\ Scripts/
wget c http://userscripts.org/scripts/source/46673.user.js
chromiumbrowser enablegreasemonkey enableuserscripts
enableextensions enableplugins
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Arch linux
Osobně dávám přednost kompilaci. Upravené sna- Aliasy
pshoty od Ubuntu nejsou v Archu příliš stabilní. Po- Vytvořte si aliasy, abyste nemuseli pokaždé
užívám tento PKGBUILD: chromium-browser-svn spouštět Chromium šíleným způsobem:
-17 K instalaci a kompilaci je zapotřebí ještě hafo
Plugin Adobe Reader
dalších balíků z auru (instalace dle pořadí): echo "alias schromium='chromiumbrowser
Zatím nefunguje a načte se čistě prázdná stránka. shedskin, setconf, python-pymox, depot_tools-svn, incognito'" >> ~/.bashrc
gclient-svn.
echo "alias bchromium='chromiumbrowser
Nyní by se mělo hodně flashových reklam na stránkách proměnit v ikonku play, na kterou když klikneme, tak si danou flashovou animaci můžeme
prohlédnout.

Implementace HTML5

Nejznámějšími tagy HTML5 je asi <audio>
a <video> tag. S nimi si chromium tak nějak poradí, můžete vyzkoušet třeba zde: Transformers
Movie Trailer, více: www.double.co.nz. YouTube
HTML5 Demo si však nepřehrajete, protože Element „video“ z HTML 5 v praxi.

Počeštění a kontrola pravopisu

Chromium je z velké části počeštěno. Také obsahuje kontrolu pravopisu, kterou lze v nastavení
upravovat či přímo vypnout. Osobně jsem se u této funkce nesetkal se sebemenším problémem.
Pravdou ovšem je, že používám pouze český jazyk.

Jak nainstalovat
GNU Debian/Ubuntu Linux
Tyto distribuce mají již předpřipravené balíčky, lze
použít třeba tento návod: Chromium | Instalace
pod Ubuntu 9.04 včetně flashe a rozšíření.

Číslo 10/2 009

Tyto dodatečné balíčky jsou velmi malé, ale připravte se na to, že adresář se zkompilovaným Chromiem bude mít 2,8 GiB, včetně vytvořeného 19MiB
instalačního balíčku.

enablegreasemonkey enableuserscripts
enableextensions enableplugins'" >>
~/.bashrc

Závěr

Člověk si řekne, že potřebuje jen prohlížet stránky.
Gentoo
Jak je vidět, tak i velmi minimalistický prohlížeč je
Gentoo má Chromium již ve svých repozitářích. ve finále docela složitý, vyžadujeme od něj nemálo
Stačí se tedy pustit do kompilace/instalace:
vlastností a funkcí. Chromium je již ve velmi vyspělé fázi. Lze plně používat a těšit se z jeho rychemerge av wwwclient/chromium
losti a jednoduchosti. Úniků paměti, extrémního
vytížení CPU apod. se zatím nedočkáte, vše mi doTipy a triky
posud běželo velmi stabilně, včetně flashe. A aby
toho nebylo málo, natočil jsem i jedno malé video
Interní odkazy prohlížeče
procházející většinu kroků z naší recenze.
about:
about:memory
about:plugins
chrome://downloads
chrome://history
chrome://extensions
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Kódování textu
David Watzke

http://www.abclinuxu.cz/clanky/navody/kodovanitextu

V tomto článku si povíme něco o problematice kódování textu a představíme si několik nástrojů sloužících ke konverzi (a detekci) kódování
(Enca, iconv, GNU Recode, cstocs, convmv), to vše doplněno o příklady použití.

Co je to kódování textu?

V IT jde o způsob reprezentace znaků pomocí sekvence přirozených čísel nebo bajtů. K čemu to? Protože počítač nekomunikuje abecedou :-).
Nejzákladnějším příkladem je 7bitová znaková sada ASCII, která obsahuje znaky anglické abecedy
plus další v informatice využívané znaky. Znaků je
celkem 128, což vyplývá ze zmiňovaných 7 bitů,
protože 2 ^ 7 = 128. Jenže 128 znaků je málo pro
obsažení ostatních abeced a dalších znaků, a proto vznikla další kódování, například různá 8bitová
rozšíření ASCII (pro češtinu zejména Windows 1250,
ISO 8859-2, CP852) s 256 znaky. I toto ovšem bylo
málo, a proto bylo vyvinuto kódování Unicode, jehož patrně nejpoužívanější variantou je UTF-8.

Konce řádků

Dokonce ani na znaku symbolizujícím nový řádek se
tvůrci operačních systémů neshodli. Microsoft používá CR+LF (nebo-li \r\n v C), Apple až do doby Mac
OS 9 používal CR (\r) a UN*X systémy (včetně Linuxu
a Mac OS X) používají LF (\n). I na to je třeba dávat
pozor, v praxi na to člověk narazí třeba při spouštění
shellového skriptu s CR+LF konci řádků:

a jejím původním autorem je David Nečas (Yeti),
který kdysi působil na AbcLinuxu.cz.
Abych encu vyzkoušel, zkusil jsem pomocí níže
jmenovaných programů vytvořit pár souborů s textem ěščřžýáíé v různém kódování.
$ enca utf8.txt
Universal transformation format 8 bits;
UTF8

$ ./CRLF.sh
bash: ./CRLF.sh: /bin/bash^M: bad interpre
ter: Adresář nebo soubor neexistuje
$ enca iso88592.txt
ISO 88592 standard; ISO Latin 2

Naštěstí to není tak velký problém a poslouží nám
zde nástroje dos2unix, mac2unix a unix2dos.

$ enca cp1250.txt
MSWindows code page 1250

Předpokládám, že je vám asi jasné, co za nejrůz- dos2unix soubor_z_windows.txt soubor_z_li
nější problémy to přináší. Setkal se s tím snad kaž- nuxu.txt
$ enca cp852.txt
dý. Nejčastěji když například autor webových
IBM/MS code page 852; PC (DOS) Latin 2
stránek zapomene uvést kódování v HTML hlavič- Automatická detekce kódování
ce a vy pak místo českých znaků vidíte nějaký a Enca
Enca umí vypsat kódování i ve formátu vhodném
paskvil. To je tím, že se kódovaný text převádí do Kódování někdy nelze strojově detekovat tak pro iconv (přepínač i), cstocs ( s) nebo podle
námi čitelné podoby pomocí špatné znakové sady. snadno, jak by si někdo mohl myslet. Je zde mnoho RFC 1345 ( r).
háčků, jako třeba podobnost některých kódování,
V následujících odstavcích si předvedeme různé a také to, že je jich opravdu mnoho. Nicméně exis- $ enca r ~/abcl/kodovani.html
programy sloužící k převodu kódování textu a jeden, tují projekty, které se tímto zabývají a jedním UTF8
který umí opravit špatně kódované názvy souborů. z nich je Enca, která má mimochodem původ v ČR
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Detekce evidentně funguje dobře. Enca umí i převádět kódování (pomocí nástroje enconv), a to buď
vestavěným rozhraním nebo pomocí externích
knihoven a nástrojů (libiconv, librecode, cstocs –
viz níže). Zkusil jsem testovací soubory převést
zpátky na UTF-8 s tím, že jsem nechal encu detektovat vstupní kódování a ani zde nebyl problém.
Při převodu z windowsích kódování Enca automaticky ukončuje řádky windowsím stylem (CRLF).
$ enconv x utf8 < cp1250.txt
ěščřžýáíé

Pokud chcete místo vestavěného převodníku použít jiný podporovaný, nechte se inspirovat následující ukázkou:
# použije externí program, výchozí je csto
cs, lze nastavit přes E
enconv
x
cp1250
C
extern
<
~/abcl/kodovani.html
# použije libiconv
enconv x cp1250 C iconv < soubor.txt

Nyní si předvedeme ukázku použití. Pro vypsání cstocs
všech známých kódování spusťte:
Cstools obsahují dva perlové moduly + nástroj
cstocs. Jde o projekt z české dílny a slouží,
iconv l
podobně jako ostatní výše zmiňované nástroje, ke
konverzi znakové sady textu. Použití vypadá náJelikož iconv dokáže pracovat jak se standardním sledovně:
vstupem a výstupem, tak se soubory, můžete dle
potřeby použít přesměrování shellu, roury nebo # cstocs [i] vstupni_kodovani vystupni_
přímo rozhraní programu. Oba následující příkazy kodovani [soubor(y)]
provedou to samé; převedou text z kódování
Windows 1250 na UTF-8.
# převod cp1250 na UTF8
iconv f cp1250 t utf8 < cp1250vstup.txt
> utf8vystup.txt
iconv f cp1250 t utf8 cp1250vstup.txt
o utf8vystup.txt

# převede soubor.txt z UTF8 na ISO 88592
cstocs i utf8 iso88592 soubor.txt

GNU Recode

Pokud vstupní kódování obsahuje znak, který není
Projekt Recode je též knihovna i program ( recode). ve výstupní znakové sadě, můžete nastavit, jak se
Umí využívat iconv a podporuje tak až 300 různých má program zachovat. Například null tyto znaky
kódování.
vynechá a fillstring="?" je nahradí za otazník.
# změní kódování souboru „soubor.txt“
z UTF8 na Windows 1250
recode utf8..cp1250 soubor.txt

# použije librecode
enconv x cp1250 C librecode < ../jiny_ # nebo když nechcete přepsat původní sou
soubor.txt
bor:
recode utf8..cp1250 < soubor.txt > jiny_
soubor.txt

iconv

iconv je program (a API) sloužící k převodu kódování textu. Je součástí standardu Single UNIX Recode podporuje nejen znakové sady, ale i různé
Specification. Poprvé se objevil na systému HP-UX. fajnovosti jako třeba HTML nebo TeX.
Na GNU/Linuxu je dostupná svobodná implementace v glibc, což je standardní knihovna programova- $ recode html..utf8 <<< '&amp;&ndash;&amp;'
cího jazyka C od GNU.
&–&
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cstocs 1250 utf8 < vstupvcp1250.txt >
vystupvutf8.txt
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convmv

Perlový nástroj convmv slouží k převodu kódování názvů souborů. Něco takového je třeba, když si do Linuxu zkopírujete soubor z Windows nebo takto
(nedejbože) něco přímo stáhnete. Uživatelé Windows
například rádi posílají přílohy s diakritikou v názvu.
Ať už jste se do této situace dostali jakkoliv, tak vězte, že praktické použití vypadá následovně:
$ convmv f cp1250 t utf8 .
Starting a dry run without changes…
mv
"./KOM
VÝKLAD1.pol.IV.r.08.doc"
"./KOM VÝKLAD1.pol.IV.r.08.doc"
No changes to your files done. Use no
test to finally rename the files.

www.openmagazin.cz
Přepínači f zadáte jako parametr vstupní kódování, Závěr
t výstupní a nakonec uvedete soubory či adresá- Který z nástrojů na konverzi znakové sady textu si
ře. Případně přidáte r pro rekurzivní procházení vyberete, to je na vás. Vězte, že v tom, co spolu
adresářů. Toto spustíte, prohlédnete si, co se bude mají společné, fungují stejně.
dít, a když vám to vyhovuje, tak teprve poté spustíte totéž navíc s přepínačem notest, se kterým $ cat utf8.txt
program soubory již skutečně přejmenuje.
ěščřžýáíé
$ convmv r f cp1250 t utf8 . notest
mv
"./KOM
VÝKLAD1.pol.IV.r.08.doc"
"./KOM VÝKLAD1.pol.IV.r.08.doc"
Ready!

$ cstocs utf8 1250 utf8.txt | iconv f
cp1250 t utf8 | \
recode utf8..cp1250 | enconv
ěščřžýáíé

Po tomhle mi už nezbývá, než doporučit odstranit
diakritiku z názvů úplně. Přináší to akorát problémy
s přenositelností.
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Sabayon Linux 5.0 – Gentoo pro lenochy
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Tomáš Heger

http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/sabayonlinux5.0gentooprolenochy

Druhého října vyšla nová verze ne zcela neznámé na Gentoo postavené distribuce – Sabayon Linux 5.0. Pokud Gentoo odmítáte kvůli
složité instalaci, nechcete, aby váš počítač měl jen dva módy (tedy kompiluji a vypnuto) nebo si prostě chcete rozšířit obzory, přijměte
mé pozvání na ochutnávku tohoto italského zákusku.

Úvod

Gentoo bývá považováno za složitější distribuci pro pokročilé uživatele.
Namísto toho Sabayon (název pochází z italského zabajone, což je krémový
dezert) příchází s instalací z předkompilovaných balíčků a snaží držet dvou
základních principů – KISS (neboli Keep it simple, stupid) a fungovat out-ofthe-box. Čtyřiadvacetiletý Fabio Erculiani, zakladatel a hlavní vývojář této
distribuce, říká, že nejdůležitější je naslouchat uživateli. Než se podíváme na
to, jak se týmu Sabayon daří plnit své vize, řekneme si něco málo o historii
této distribuce.

boot z disku. Možná měně očekávané položky menu umožňují spustit mediální centrum XBMC (je i součástí instalace a ještě se k němu vrátím) nebo
verzi Sabayonu pro UMPC (Ultra Mobile PC) v live módu nebo podivné
Sabayon Live (No Music). Když začnete pátrat, co posledně jmenovaná
možnost přináší, narazíte na informaci, že Sabayon při bootu přehrává rockovou skladbu. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jestli se jedná o výsadu
LiveDVD, nebo se hudební produkce koná při každém bootu, protože na
laptopu, na který jsem Sabayon instaloval, nefungovalo ani jedno, a tak jsem
si libé tóny užil jen v live módu na jiném stroji, na který jsem neinstaloval.

Historie

Instalace

V roce 2004 byl, za účelem zvýšit kvalitu Gentoo LiveCD, založen projekt RR4
Linux. Od verze 3.0 (přesněji od 3.0 RC2, tedy srpna 2006) je název změněn
na Sabayon Linux. Tým, který má nyní 10 členů, a za kterým nestojí žádná
společnost, sklízí úspěchy – v roce 2007 se jeho dílo na distrowatch.com v návštěvnosti umístilo na pátém místě a od té doby se drží v první desítce. Zastaralosti softwaru se bát nemusíte, protože vychází několik aktualizovaných
verzí ročně. Verze 5.0 je v angličtině představována emfatickým „Sabayon
Linux Five Oh! “.

Stažení a LiveDVD

Na www.sabayonlinux.org najdete ke stažení ISO obrazy ve verzích s Gnome
a KDE pro architektury x86 a amd64, přičemž všechny varianty se pohybují
pod/kolem 2 GB. Po spuštění menu LiveDVD vás uvítá poměrně bohatá nabídka způsobů, jak jej využít. Nechybí samozřejmě možnosti jako boot do live
systému a zkouška Sabayonu bez rizika, instalace (textová či grafická) nebo
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Před instalací je doporučováno aktualizovat instalátor, což je vám také nabídnuto, ale jelikož jsem instaloval offline, tak jsem této možnosti nevyužil
a také jsem přežil. Vyzkoušel jsem jak grafický, tak textový instalátor. Oba
vám dají možnost volby jazyka, ale každý vaše přání splní jinak. Pokud s angličtinou zápasíte a prohráváte, doporučuji jednoznačně grafický instalátor,
protože je lépe přeložen. Jinak vám poslouží rámcově stejně. Nakonec jsem
instaloval pomocí grafického, takže se teď budu věnovat jemu. Po volbě
jazyka následuje volba rozložení klávesnice, což vás jistě nepřekvapí. Dále
jsem musel zvolit, jestli chci instalovat Gnome, XBMC (stále platí, že se o něm
zmíním níže) nebo Fluxbox a poté následuje výběr softwaru.
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Kdo čeká výběr konkrétních balíčků, bude pravděpodobně zklamán, neboť je
jeho volba omezena na čtyři kategorie – Kancelářské, „Internetové“, Multimediální aplikace a Hry. Slabou útěchou pro tyto čtenáře je možnost zobrazit si
seznam balíčků, které se za jednotlivými kategoriemi skrývají. Na druhou stranu
je tato distribuce určena i pro méně zdatné uživatele, takže lze takové omezení pochopit. Dále vás čeká výběr instalovaných služeb (Samba, CUPS, NFS
a Secure shell), výběr diskového oddílu pro instalaci (možnost šifrovat již nyní
jistě potěší), nastavení účtů (je možné jich rovnou vytvořit více) a potvrzení
nebo odmítnutí instalace GRUBu. Následující instalace byla poněkud delší, než
na co jsem zvyklý (obvykle ale instaluji z CD, ne DVD, což může být důvodem).
Na konci mě čekala čerstvá instalace o velikosti ~4,5 GB.

První spuštění

Sabayon se chlubí podporou široké škály hardwaru, což nemohu vyvrátit. Můj
laptop funguje opravdu out-of-the-box a pěkně, i když za použití proprietárních ovladačů grafické karty značky Nvidia. To je mimochodem další myš-
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lenkou distribuce – žádné politikaření, neodsuzovat nesvobodný software
a hlavně, že vše funguje. Což znamená také to, že proprietární ovladače
a multimediální kodeky jsou součástí instalace.

Nabootoval jsem tedy do (až na malé výjimky již pěkně lokalizovaného) Gnome 2.26.3 v plném rozlišení. Se vzhledem jsem byl také velmi spokojen. I když
je to jistě věc subjektivní, mně téma, které kombinuje tmavou barvu se světlejší neagresivní modrou, připadá slušivé a nenutí mě (kromě wallpaperu,
který nikdy nenechám výchozí) ke změně. Snad jen na ikonách mohlo zůstat
trochu více práce, nejedná se však o nic zásadního.

Když už se zmiňuji o ikonách, rychle proběhnu těmi, které se automaticky
uhnízdily na ploše. Na Compiz Fusion Icon jsem poklepal jen jednou – okna
rázem zgumovatěla a poté při sebenepatrnější manipulaci začala poskakovat
tak, že to bylo s prací neslučitelné. Opět jde o zcela subjektivní názor a proti gustu samozřejmě žádný dišputát. Dále jsem na ploše našel Koš, Firefox,
XBMC, World of Goo (Demo) a NVIDIA X Server Settings – první dvě jsou vám
jistě známy, o třetí neslyšíme naposledy, pod čtvrtou se skrývá velmi pěkná
hra s kuličkami bláta a pátá přináší nástroj, který pomáhá s nastavením zobrazovacích možností vašeho systému. Zbývající tři jsou typické pro Sabayon
a umožní nám darovat vývojářům finanční příspěvek, získat pomoc od zkušenějších na IRC kanálu a spustit Sulfur, tedy aplikaci spravující software, ke
které se také vrátím.
Překvapilo mě poněkud velké množství aktualizací (na to, že se jedná o nedávno vydanou verzi) – něco málo přes 300 balíčků, resp. více než 500 MB
stahovaných dat. Podle planet.sabayonlinux.org se jedná o vylepšení, která
přišla krátce po vydání.
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Software

Když otevřete menu Aplikace , váš zrak ihned zachytí submenu Sabayon ,
které v jiné distribuci nenajdete. Obsahuje několik položek, které vás mohou
přesměrovat na dokumentaci k Gentoo, výše zmíněný IRC kanál, bugzillu
Sabayonu, fórum a podobně. Jinak je softwarová výbava poměrně standardní
– naleznete zde Firefox 3.5.3, GIMP 2.6.7, OpenOffice.org 3.1.1, Gnome Do,
Audacious, dvd::rip, Brasero a spoustu dalších programů.

Zajímavým kouskem je XBMC (XBox Media Center). Jedná se o multimediální centrum licencované pod GPL, které se postará o přehrání vaší hudby, videí a prohlížení fotek, a to vše jak z lokálních, tak síťových úložišť. XBMC navíc poskytuje
informace o počasí a je rozšiřitelné pomocí skriptů (rozumí Pythonu). Každá sekce má samozřejmě svá možná i nemožná nastavení. Nepoužíval jsem tuto aplika-
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ci nijak zvlášť dlouho, ale věřím, že jakmile si na ni
člověk zvykne, stane se pro něj velmi pohodlným přehrávačem veškerého multimediálního obsahu.

Správa softwaru

Tohle je podle mého názoru asi nejzajímavější na
celé distribuci. Existují dva způsoby správy softwaru, které je možné libovolně kombinovat. Sabayon
totiž z Gentoo převzal Portage a navíc přidává vlastní systém Entropy. Ale jedno po druhém…

# emerge s simutrans
Searching...
[ Results for search key : simutrans ]
[ Applications found : 1 ]
*

gamessimulation/simutrans
Latest version available: 0.101.0
Latest version installed: [ Not In Pro odinstalování použijte:
stalled ]
Size of files: 5,393 kB
#emerge unmerge simutrans
Homepage:
http://www.si
mutrans.com/
Po aktualizaci může dojít ke konfliktu mezi konfiguračníDescription:
A free Transport Ty mi soubory. Proto emerge hlídá změny v /etc (a dalších
coon clone
adresářích, které si nastavíte) a když se nějaká objeví, nic
License:
asis
se nepřepisuje, novější verze se uschová a emerge vás
informuje. Následně je možné spustit utilitu etcupdate,

Portage, emerge
Portage stojí na stromu ebuildů, který je tradičně
v /usr/portage. Ebuildy jsou skripty, které mají
všechny informace potřebné pro vyřešení závislostí, stažení a instalaci daného programu. Většinou jsou používány pro kompilaci ze zdrojových Pro nainstalování stačí zadat:
kódů, ale je možné je použít i pro instalaci binárních balíčků nebo meta-balíčků a momentálně #emerge simutrans
je jich v Portage tree kolem 26 500. Při instalaci,
aktualizaci a podobně, je použit váš lokální strom, Následně se zjistí závislosti, vše se stáhne a podle
proto je důležité jej pravidelně synchronizovat.
konfiguračního souboru /etc/make.conf zkompiluje.
To můžete provést pomocí protokolu rsync:
#emerge sync

Pokud máte z jakéhokoliv důvodu blokován port
873, můžete použít port 80:
#emergewebrsync

Nyní můžete ve stromu ebuildů vyhledávat. K nalezeným ebuildům získáte následující informace:
jméno, verze, která je k dispozici, nainstalovaná
verze, velikost souborů, homepage aplikace, popis a licence.
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# emerge pretend supertux
These are the packages that would be mer
ged, in order:
Calculating dependencies ... done!
[ebuild
N
] gamesarcade/supertux
0.1.3 USE="opengl"

která vám předloží ke schválení navrhované změny.

Entropy, equo
Entropy spravuje předkompilované balíčky a funguje
podobně jako balíčkovací systémy, na které jste pravděpodobně zvyklí. Základní repozitář obsahuje zhruba
8 800 balíčků. Dále je k dispozici Limbo neboli vývojová
Pro aktualizaci lze použít:
větev, která, pokud si ji přidáte, zvýší počet balíčků, jež
jsou vám k dispozici, na zhruba 10 200. Balíčky z Lim#emerge u simutrans
bo-repository jsou použity při vydání stabilní verze, tak#emerge u system
že jejím používáním prakticky získáte rolling-updates.
#emerge u world
S Entropy můžete pracovat pomocí grafického nástroje
Sulfur nebo pomocí equo z příkazové řádky. Sulfur je
První možnost aktualizuje pouze zadaný balíček poměrně intuitivní a pohodlný, ale bohužel mu chybí
(zde simutrans), druhá všechny systémové balíč- český překlad. Se změnami v konfiguračních souboky a třetí úplně všechny.
rech po aktualizaci se také umí vyrovnat – nabídne
vám obě verze k posouzení. Na používání equo také
Pokud použijete volbu pretend, pouze se vypíše, není nic těžkého. Nejdříve sesynchronizujeme databázi
které balíčky se budou doinstalovávat. Například: balíků s repozitářem:
#equo update
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Následně vyhledáme kýžený balíček (dostaneme informace podobné jako od
emerge):
#equo search simutrans

Balíček nainstalujeme:
#equo install simutrans

Všechny balíčky aktualizujeme pomocí:
#equo world

Pokud chceme zkontrolovat konfigurační soubory, napíšeme:
#equo conf update

A necháme se změnami provést podobně jako u etcupdate.
Balíček odinstalujeme pomocí:
#equo remove simutrans

Při (od)instalaci nebo aktualizaci můžeme použít volbu --ask, díky které vše
proběhne v interaktivním režimu a změny jsou předloženy k potvrzení.

Závěr

Sabayon Linux rozhodně neurazí. Mě osobně mile překvapil a myslím si, že
malý tým, který za ním stojí, odvádí velmi dobrou práci. Nejvíce mě zaujala
„dvojí“ správa softwaru. Pokud například něco nenajdu v repozitáři nebo
prostě chci kompilovat, tak mohu díky ebuildům kompilovat velmi snadno.
Pokud naopak chci mít něco nainstalováno rychle, použiji Entropy. Dalším
plusem je pro mě sladěný a pěkně barevný desktop a dobrá podpora hardwaru. Nevím, jestli je to distribuce vhodná pro zcela běžné uživatele, ale lidem, kteří mají zájem vyzkoušet něco nového, bych ji s klidným svědomím
doporučil.
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Ubuntu 9.10 Karmic Koala – jednodušší
už Linux být nemůže
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Jan Hrach

http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/ubuntu9.10karmickoala

Tak jako každý půlrok, opět je tady nová verze populární distribuce Ubuntu. Tentokrát má číslo 9.10 a kódové označení Karmic Koala.
Příští verze, která vyjde v dubnu 2010, bude LTS (long term support, podpora tři roky na desktopu a pět let na serveru), a tudíž by se v ní
nemělo již provádět příliš mnoho změn. Co tedy nabízí Karmic Koala revolučního? Nebo evolučního?
Uživatelé Ubuntu tvrdí, že „jarní“ verze jsou obvykle vydařenější než „podzimní“.
Možná proto, že přes léto mívají vývojáři dovolené. Podle mých zkušeností s předchozími verzemi Ubuntu je ovšem tato jednou z těch vydařenějších. Ačkoli vývojáři (opět) přehrabali „střeva“ systému, od bety (vyšla na začátku října) je
vidět obrovský pokrok a už RC verzi bych se nebál produkčně nasadit.

Instalace

Instalátor je velmi podobný předchozí verzi; vlastně se od 8.10 příliš nezměnil.
Akorát přibyla možnost šifrování celého domovského adresáře , které je
velmi elegantně vyřešené.
Nejedná se zde o vytvoření speciálního oddílu, který by se musel připojovat
při startu, ani o vytvoření „loopback“ zařízení, jako to známe například z OpenSUSE nebo Debianu, ale o automatické připojování souborového systému
ecryptfs pro konkrétní domovský adresář při přihlášení, bez nutnosti zadávání dalšího hesla. Zašifrovaný domovský adresář sídlí v /ho
me/.ecryptfs/jméno_uživatele a při přihlášení (jakémkoliv, ne jen přes
gdm) se pomocí FUSE připojí. To má oproti blokovému zařízení/šifrovanému
oddílu hned dvě výhody – uživatel nemusí zadávat heslo k oddílu při startu
počítače, a tudíž mohou počítač používat kromě paranoika i běžní uživatelé,
a dále šifrovaný souborový systém bobtná až podle toho, jak si do něj uživatel ukládá data.
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Druhou drobností přidanou do instalátoru je, že se při instalaci promítá
prezentace o tom, co je v Ubuntu nového, co všechno se s ním dá dělat,
jak řešit případné problémy, a tak podobně.

Vzhled?

Již dlouho diskutována je změna vzhledu – ten světle hnědý, který Ubuntu
používalo ještě v minulé verzi 9.04, je tu s námi s mírnými úpravami už pět
let, a změna by neškodila. Jak uvidíte na následujících snímcích obrazovky,
je nové Ubuntu laděno spíše do tmava.
Jako první uživatel uvidí nový splash. Při startu se uprostřed obrazovky nejdříve zobrazí malé kulaté logo Ubuntu. Ještě v beta verzi nebylo nijak animované, a proto (obzvláště při déletrvajícím bootu live CD) to vypadalo, že to zatuhlo. Nyní se již logo
zjasňuje a ztmavuje, takže je vidět nějaká aktivita. Dále bylo změněno téma GDM,
opět je tmavší než v předchozí verzi (kde mi přišlo graficky velmi pěkně zpracované).
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Po přihlášení se před námi konečně ukáže desktop. Oranžovo-žluté pozadí způsobů zabezpečení a autentizace WiFi sítí, VPN, DSL a mobilních spojení
se vzorkem papíru (asi), ikonky v trayi (pokud máte notebook, tak podobnost a vybírání nejsilnějších dostupných WiFi sítí na dvě kliknutí. Hesla se pochopiukazatele nabití baterie a síly WiFi signálu s Mac OS X se nezapře) a tmavá telně ukládají do klíčenky.
dekorace oken působí celkem pěkně, scrollbary jsou ovšem trochu nevýrazné. Říká se, že první dojem prodává, tak uvidíme. V nastavení lze vzhled
samozřejmě vrátit nebo si vybrat nějaký úplně jiný.

Služby Ubuntu (Centrum softwaru, Ubuntu One)

Světlo světa spatřil další grafický správce balíčků. Klasický Synaptic je určen
spíše pokročilejším uživatelům a je schován v podnabídce Správa nabídky
Systém . Nástroj Přidat a Odebrat software byl nahrazen nástrojem Centrum
softwaru pro Ubuntu. Původně se to mělo jmenovat Software Store (Canonical přes něj chtěl distribuovat i placený software partnerů), ale toho se asi
dočkáme až v dalších verzích.
Software Center má velmi jednoduchou obsluhu. Uživatel může buď použít
hledání, nebo vybírat software podle určení. Také je možno zvolit filtr Oficiálně podporovaný SW (ve výchozím nastavení výběr obsahuje i komunitní
repozitář). U většiny známějších programů jsou screenshoty. Už jen kliknout
Prostředí se chová i na slabším hardwaru velmi svižně, skoro se mi nechce na tlačítko Instalovat…
věřit, že tohle může být GNOME. Doba bootu je také poměrně krátká (může
za to především dobře vyladěný Upstart), ale těžko soudit, jak se změní, až
si nainstalujete spoustu služeb.

(Nejen) pro uživatele notebooků

V tray liště vedle hodin vidíme přepracovaný aplet pro obsluhu Network
Manageru. Především musím zmínit out-of-the-box podporu všech možných
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Ubuntu One je služba určená především pro uživatele pohybující se mezi Drobnosti
více vzdálenými počítači (nemající vlastní server). Pokud na jednom počíta- Telepathy Framework sjednocuje groupware Evolution a IM klienta Empathy
či uložíte cokoliv do adresáře, který spravuje Ubuntu One, kopie se rozdis- se zbytkem systému. Stav na IM se tak prolíná se systémovou nabídkou, je
tribuuje na všechny ostatní počítače, kde se přihlásíte (a rovněž si soubory možné posílat soubory z Nautila a tak podobně.
můžete stáhnout přes webové rozhraní). Na serveru máte v neplacené variantě k dispozici 2 GB prostoru s možností upgradu na 50 GB za 10 USD (asi
170 Kč) měsíčně. Nahrané soubory můžete rovněž zpřístupnit libovolnému
jinému uživateli Ubuntu One.
Službu se mi, na rozdíl od Davida, rozjet podařilo, nicméně je vidět, že je to
pořád beta. Především je neuvěřitelně pomalá (asi je kolem toho hype a všichni to zkouší). Dále nejsou příliš dořešené certifikáty; nesedí jméno domény,
na kterou jsou vydány…

Při přihlášení do terminálu (tty, SSH) se při dostupných aktualizacích zobrazí
upozornění; pokud bylo nainstalováno nové jádro, rovněž se zobrazí, že by
systém bylo vhodné restartovat.
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Díky DeviceKitu nebylo připojování dm-cryptem zašifrovaných svazků nikdy
jednodušší! Zobrazují se v Nautilu a v nabídce Místa a po kliknutí je vyžádáno heslo (a případně heslo pro sudo) a svazek je připojen.
V Ubuntu je GRUB 1.97. Neměl jsem s ním zatím žádné problémy, ale někteří uživatelé si ve zdejších diskuzích stěžovali.

Závěr

Ubuntu 9.10 mě velmi mile překvapilo (zejména protože jsem nečekal, že již
RC verze bude plně použitelná) a opět se mi zdá, že jednodušší už Linux být
nemůže.
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Užitečné drobnosti z příkazové řádky
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Petr Macek

http://www.root.cz/clanky/uzitecnedrobnostizprikazoveradky/

Po dlouhé době se vracíme k našim občasníkovým hrátkám z řádky. Dnes se při hraní podíváme na hromadné ovládání serverů, ukládání
informací z terminálového výstupu, změříme si čas běhu aplikací a očíslujeme si řádky. Nakonec nás čeká několik použitelných tipů, které
se nevešly do minulých článků.

clusterssh (cssh)

První tip se netýká přímo řádky, ale při správě serverů se může hodit. A čím
více serverů, tím lépe. Asi nikoho nebaví zadávat stejný příkaz třeba 10× pro
deset serverů. Takovou práci nám usnadní nástroj ClusterSSH, konkrétně
program cssh. Práce s ním je opravdu jednoduchá. Po spuštění se objeví cssh
konzole, přes její menu se připojíme na několik serverů. Ještě zde máme dialogové okno cssh, co do tohoto okna napíšeme, je posláno do všech ostatních. Všechny spuštěné xtermy se nám cssh snaží inteligentně zobrazit na
ploše, takže vidíte výstup všech xtermů najednou. V případě, že se vám vejdou na obrazovku.

Cssh toho ale umí více. Například nám zůstává možnost přepnout se do kteréhokoli xtermu a udělat v něm samostatnou změnu, která se nepřenáší na
ostatní, stejně jako při běžném způsobu práce. Dále je možné si v cssh konzoli aktivovat jen třeba polovinu serverů, zadat pro ně příkazy a potom si znovu
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zapnout i ostatní. Zpočátku se vám může zdát postupné spouštění jednotlivých přihlášení
zdlouhavé. Stačí se ale podívat do manuálu a vytvořit jednoduchý konfigurační soubor .csshrc,
v kterém definujeme množiny serverů a jednotlivé
servery. Umístění je klasicky do /home/uziva
tel/.csshrc.

cd.so"' >> /etc/snmpd.config
[root@mail ~/bin]# echo 'bsnmpd_enable=
"YES"' >> /etc/rc.conf
[root@mail ~/bin]# /etc/rc.d/bsnmpd start
Starting bsnmpd.
[root@mail ~/bin]# exit
Script done on Wed Sep 30 21:26:58 2009

clusters = skupina1 skupina2
skupina1 = mail.firma.cz mail.firma2.cz
skupina2 = jiny.server.cz nekde.jinde.cz
aaa.bbb.cz

140

Chcete někomu ukázat nějaký postup nebo si jej
poznamenat pro příště? Shell má samozřejmě historii, ale někdy se může hodit i znát výstupy jednotlivých příkazů. Zkuste program script. Spustíme ho
a určíme soubor, do kterého se bude zapisovat
veškerý výstup. Stiskem ctrl + d script ukončíme:

real
0m0.009s
user
0m0.001s
sys
0m0.008s
root@mail ~ # time cat /etc/defaults/
rc.conf | grep enable | wc l
140

# script spusteni_bsnmpd
Script started on Wed Sep 30 21:25:36 2009
[root@mail ~/bin]# cp /usr/share/examples
/etc/snmpd.config /etc/
[root@mail ~/bin]# echo 'begemotSnmpdMo
dulePath."ucd" = "/usr/local/lib/snmp_u

real
0m0.013s
user
0m0.010s
sys
0m0.001s
root@mail ~ # time cat /etc/defaults/
rc.conf | grep c enable
140
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0m0.009s
0m0.001s
0m0.008s

Na výsledek se ale nemůžeme úplně spolehnout,
může být ovlivněn dalšími běžícími procesy, takže pro přesnější měření je dobré celý proces několikrát zopakovat.

Jen pozor, třeba na FreeBSD ve výpisu uvidíte i stis- Řádky
ky kláves šipky, tabulátor (^H,^G), …
Když už jsme zmínili grep, někdy se může hodit
číslování řádků. Běžně se na to používá program
Drobky
nl:

Jedním příkazem si pak přihlásíme všechny
najednou:
Příkaz time – zjištění doby běhu
Několikrát jsme tu měli diskuzi o vhodnosti různých zácssh skupina1
pisů, namátkou třeba grep retezec soubor vs. cat
soubor | grep retezec nebo vhodné spojování proPozor u cssh s clipboardem. Některé znaky (aspoň cesů apod. Jak určit dobu trvání? Použijeme příkaz time.
verze na současném Ubuntu) špatně posílá do
jednotlivých xtermů. Ale i přes tuto chybku je to root@mail ~ # time grep enable /etc/de
šikovný nástroj.
faults/rc.conf | wc l

Script

real
user
sys

52 /89

root@mail ~ # nl /etc/snmpd.config
1 # $FreeBSD: src/etc/ snmpd.config,
v 1.9.6.1 2008/11/25 02:59:29 kensmith
Exp $
2 #
3 # Example configuration file for
bsnmpd(1).
4 #

Grepem můžeme docílit podobné věci, očíslujeme
si nalezené řádky se slovem enable:
root@mail ~ # grep n enable /etc/rc.conf
8:sendmail_enable="YES"
9:saslauthd_enable="YES"
11:usbd_enable="NO"
12:sshd_enable="YES"
14:apache2_enable="YES"

S číslováním nám může pomoct i obyčejný less
N /cesta/k/souboru. Méně známý parametr
u lessu je i s. Při zobrazení odstraní více
prázdných řádků za sebou za jediný.
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Globbing
$ mkdir p moje/{film,ebook,hudba/{mp3,
Zná a používá pro tohle někdo nějaký český ná- wav,mid}}
zev? Nejste si jisti, co zpracováváte nebo mažete?
Zkuste napřed následující příkazy:
Ještě jedno možné použití:
$ echo zcat /var/log/*.bz2
$ echo rm r *

$ cp /usr/local/etc/apache22/httpd.conf
{,.bak}

Co se stane? Jen drobnost, uvidíte zápis příkazu
včetně výpisu souborů, s kterými bude pracovat. Příliš dlouhé řádky
Máte moc dlouhý vstup? Můžete ho rozdělit pomoJiný příklad na podobné téma:
cí zpětného lomítka na konci řádku. Při odentrování
je následující řádek uvozen pomocí ">":
$ echo {prvni,druhy,treti}
prvni druhy treti
$ echo {prvni,druhy,treti}" pokus"
prvni pokus druhy pokus treti pokus
$ echo {{a,b,c},1,2,3}
a b c 1 2 3

Less a archivy
Nedávno mě překvapil less. Ve FreeBSD od něj něco takového nečekejte, ale v Ubuntu:

$ less Snehurka.zip
Archive: Plocha/Snehurka.zip
Length
Method
Size Ratio
Date
Time
CRC32
Name


 

/usr/local/bin/rrdtool create \



> /usr/local/share/cacti/rra/agrafika_ 24768394 Defl:N 23207191
6% 091309
_router_obsazeno_544.rrd \
20:54 be4e156b Snehurka.mp3
> step 300 \



> DS:obsazeno:GAUGE:600:0:U \

...
24768394
23207191
6%
1 file
Něco málo k logům
Plocha/Snehurka.zip (END)

Už jsme se věnovali i prohledávání logů. Můžeme
je prohledávat třeba pomocí zless. Ale pokud nevíme, v kterém souboru hledat, musíme postupně.
Přijde vám to neužitečné? Zkuste místo echa po- Nebo můžeme použít něco takového a všechny
užít třeba mkdir:
logy si rozbalit do jednoho:
$ echo {{a,b,c}1,2,3}
a1 b1 c1 2 3
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$ zless /var/log/maillog.*.bz2 > vse
$ bzcat /var/log/maillog.[25].bz2 > vse
$ (cat /var/log/maillog; bzcat /var/log/
maillog.*.bz2) > vse
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První reálné dojmy z netbooku TouchBook
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Josef Kejzlar

http://www.root.cz/clanky/prvnirealnedojmyznetbookutouchbook/

V minulém článku jsem se vás pokusil navnadit na chystající se linuxovou perličku v podobě přístroje TouchBook - netbook poháněný ARM
architekturou se spoustou šikovných a rozhodně netradičních vlastností. Zařízení je konečně reálně k dispozici, a tak vám tentokrát
nabídneme opravdovou recenzi a dojmy.

Jak TouchBook získat

Cesta TB ke mně rozhodně nebyla jednoduchá a už
vůbec ne rychlá. První oficiální vzdání se uskutečnilo uprostřed léta a to ve stejném duchu, v jakém
bylo vydáno například prostředí KDE 4 – zařízení
v BETA stádiu vývoje (naštěstí se jedná o betaverzi
software, hardware je až na drobné detaily finální).

Proto vás prosím o notnou dávku shovívavosti – každopádně za pár dnů by měla vyjít další verze
shrneme si v závěru všechny problémy a u většiny OS, opravující další spousty chyb.
naštěstí zjistíme, že půjdou softwarově vcelku bez
problémů odstranit a budou v příštích verzích OS
opraveny.

Po dlouhém čekání, které začalo před více jak půl
rokem a skončilo teprve před týdnem, kdy mi toužebně očekávaný TouchBook (TB) padl do rukou,
se tedy mohu podělit o prvni zkušenosti a takřka
dobrodružné zážitky.
Ke mně se TB dostal až po třech měsících , kdy
jsme na úrovni KDE 4.1 – základy jsou položeny, ale
k plné funkčnosti ještě tak dva měsíce zbývají.

Konečně je tu

Co je to TouchBook?

Pokud byste si chtěli TB nyní objednat, zaplatili
Pokud slyšíte o tomto zajímavém zařízení poprvé a chcete vě- byste za něj zhruba 9000 Kč (299 USD tablet +
dět, o co se jedná, přečtěte si náš minulý článek TouchBook: 99 USD klávesnice + 55 USD poštovné + 19 %
DPH). Předpokládaná doba doručení se nyní popravý ARM netbook pro Linux.
hybuje kolem dvou měsíců , po Vánocích už snad
bude vyrobeno dostatek kusů a čekání se zkrátí na
Více obrázků TouchBooku
Pokud vás zajímají další obrázky TouchBooku, podívejte se na dva týdny. Již příští „várka“ by se měla dodávat s finální verzí software. Jestli je to reálné, uvidíme,
galerii k dnešnímu i k minulému článku.
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TB dorazil v krabici, ve které se nacházelo kromě TB
samotného také nabíječka (s redukcí na evropské zásuvky), magnety, stylus (ten je pouze jako „bonus“ pro
předobjednávky, není třeba na ovládání) a tři A5 listy
s popisem základních hardwarových vlastností a způsobů použití TB – těch rozhodně není málo a na další
se přichází časem, jako když například při focení TB
v redakci Petr Krčmář přišel na novou „polohu“ do
„Netbook Yoga“ – seznamu pozic, do kterých se dá TB
umístit pro různá využití (podrobně popíšeme dále).
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Zpracování

Na internetu se šířily zvěsti, že TB působí nedodělaně a chatrně, což je podle mě naštěstí pouhá fáma, protože na mě TB svým zpracováním působí
celkově dobrým dojmem . Samozřejmě je co vytýkat, protože AI zatím nemělo s tvorbou note/netbooků žádné zkušenosti, takže například kloub je
převážně umělohmotný, a proto se tablet může
lehce kývat (čímž trpí celá řada notebooků) a při
otevírání vrzat (což je daň za odnímatelnost tabletu), či se u prvních verzí objevily lehce zapadlé konektory na sluchátka a mikrofon, takže některé
typy 3,5 jack konektoru nelze úplně zastrčit (moje KOSSy jdou bez problému).
Další „vadou“, které se bohužel prakticky nedalo
vyhnout je nevyváženost v režimu tabletu, kdy vrchní část je těžší (obsahuje všechny komponenty)
a proto se při otevření o více než 100° TB překlápí
dozadu. Firma AI si je samozřejmě tohoto problému
vědoma a proto přibude do standardní výbavy ještě
„nožička“ zabraňující překlápění (kterou nám
„předobjednatelům“ také dodatečně pošlou).

Tablet (vrchní část)

Tablet je vyroben z odolných plastů s odnímatelným lesklým zadním krytem, zajištěným pomocí „šoupátka“ na spodní straně (což bohužel
zamezuje oddělání krytu, pokud je připojena
klávesnice), další dvě šoupátka po stranách zajišťují pevné spojení tabletu s klávesnicí. Kvůli této
variabilitě může na někoho tablet působit chatrně
– kryt je sice pevný, ale může se prohýbat, což občas způsobuje vrzání – je to bohužel nutná daň za
lehký přístup k HW bez použití šroubováku a mě
osobně tablet připadá pevný dost (také již bez úhony přežil několik pádů ).

Propojení tabletu se spodní částí je pevné,
samotná klávesnice je „tradiční notebooková“, na
rozdíl od vcelku atypického rozložení kláves, které jako vždy leckomu vyhovuje a některým naopak
vadí. Mně osobně nevyhovuje pouze velmi krátký mezerník, který by se mohl prodloužit na úkor
pravé META klávesy (hurááá, žádné logo Windows
se nekoná, místo toho je na klávesách logo AI)
a lehce zvednout ze své zapadlé pozice, kde
špatně reaguje na stisk (chyba pouze mého kusu,
nikdo jiný si nestěžoval).

Po odklopení krytu je možné zasunout přídavná zařízení dovnitř tabletu do třech klasických USB
a jednoho miniUSB portu. Standardně je TB osazen
Bluetooth a WiFi USB „dongly“ a k ukládání dat
slouží čtečka SD karet s 8GB kartou. Samozřejmě
se zde naskýtá možnost připojení další diskové
kapacity USB klíčenkou, či zrychlení za pomoci RAIDu z SD karty a USB disků (hodlám vyzkoušet).
Z vnějšku působí zadní strana tabletu velmi
elegantně, když průhledným logem AI prostupuje
světlo z LED osvětlení displeje. Vetšinou také zaujme pohled ze strany, kde přes dva externí USB
porty a vstup a výstup zvuku problikává pět červených a modrých diod od WiFi, Bluetooth, desky
a monitoru.
Rámeček okolo displeje je poměrně nezvykle silný,
aby se dal tablet pohodlně držet a ve spodní části
jsou v něm zasazeny reproduktory. Na spodní
straně tabletu je ještě přístupný miniUSB port
a vstup napájení, tyto konektory jsou však s připojenou klávesnicí nepřístupné.
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Zbytek klávesnicové části je pogumován, včetně tlačítek touchpadu, která jsou příjemná na dotek – někomu vadila jejich malá plocha, avšak já jsem za to rád,
tlačítka se používají komfortně a přitom je menší
pravděpodobnost náhodného stisknutí. Čtěte článek
Jak si při psaní na notebooku vypnout touchpad.
Touchpad je dostatečně velký, chová se občas trochu nezbedně, ale to je nejspíše problém SW, protože většinou reaguje dobře. „Scrollování“ na
straně touchpadu mělo být implementováno, bohužel však výrobce zapomněl napájet na des-
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ku jeden rezistor, takže tato vlastnost nefunguje Software
a AI uvolnilo návod, jak vše s mikropájkou v ruce Oficiální software běží na GNU/Linux distribuci
napravit (moc se těším až to sám co nejdříve vy- Ängstrom. Struktura OS je řešena poněkud netrazkouším). Další revize by měly být už v pořádku. dičně po vzoru zařízení s firmware, kdy celý systém
je na Read-Only Squashfs parition a za použití merNetbook Yoga
ge filesystemu Aufs je nad tento obraz přimounTB se dá samozřejmě používat jako klasický netbook tována Read-Write Ext3 partition. Tím se dá OS
(jen s nezvyklým umístěním všech konektorů a tla- kdykoli dostat do původního stavu pouhým smazáčítek v horní části) a jako tablet (bez klávesnice), kdy ním Ext3 partition (a díky úžasnému linuxovému
se orientace obrazu mění podle natočení, takže na- mandatory lockingu se dá provést i za běhu .
příklad čtení knih na výšku je opravdu luxusní.
Boot je hezky grafický, „bios“ image, boot-splash
i splash Xfce jsou sladěny a pro jednoduchost příTablet se ale také dá upevnit obráceně (v netboo- mo nabootuje uživatel Ai (GDM je přítomné, ale
kovském režimu displayem vzad) a v této pozici nepoužívá se). Distribuce obsahuje vše potřebné
(či „A“ pozici nohama vzhůru) se dají výborně sle- (viz předchozí článek). Rychlost systému není
dovat filmy, nebo se může v této pozici zavřít a tím špatná – webový prohlížeč Midori naběhne za čtyři
se z něj opět stane tablet (tentokrát tlustší o při- sekundy, e-book reader za pouhé dvě, Abiword za
pojenou klávesnici). Další používanou pozicí je pět a velmi „nenažraný“ Gimp zhruba za 20
„placka“, kdy klávesnice a tablet svírají 180 stup- sekund, což podle mě není rozhodně špatné (avšak
ňů a TB se tak rozloží na stůl nebo klín.
nemám moc možností srovnání).
Bohužel zatím 2D akcelerace nefunguje úplně
na 100 % (pouze softwarový problém), takže například scrollování je v některých programech pomalejší. 3D a video akcelerace je plně funkční,
takže hraní her a sledování filmu funguje bezchybně. Co všechno je 3D akcelerátor schopen vyrenderovat, se teprve uvidí, zatím jsem vyzkoušel
pouze méně graficky náročné CrazyTanks. Například ale Quake 3 prý běží se 40 fps(! ).
Po přidělání třech opravdu silných magnetů na zadní
stranu tabletu je možné TB připevnit na jakýkoli železný povrch (například na ledničku) a dokážu si představit TB coby pomocníka vysoce moderních hospodyněk.
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Rotace displeje je opravdu užitečná věc (samozřejmě vypínatelná v nastavení), stejně jako
touchscreen, jehož použití je velmi návykové a začíná se mi na obyčejných noteboocích stávat, že
marně sahám na display do místa, kam pak musím pracně a zdlouhavě dojet touchpadem.
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Ze začátku byl touchscreen velmi nepřesný, avšak
po použití nového ovladače se jeho přesnost výrazně zlepšila – stále to sice není ono, kurzor se při
stisknutí chvěje ± 1 px a občas uskočí, ale jsem si
jistý, že i toto se časem opraví. Včetně měření síly dotyku, kterou sice HW podporuje, ale v SW
jsem ji zohledněnou nikde neviděl.

Závěr
Zápory
– Lehce „rozvrzané“ zpracování – částečně daň
za možnost odejmout klávesnici a zadní víko.
– Posunuté/zastrčené zdířky na mikrofon a sluchátka – vadí pouze některým konektorům
– Příliš těžký tablet, překlápění při větším rozevření – nevyřeší se sice přímo, ale bude existovat workaround v podobě nožiček
– Zavřený TB nelze zajistit proti otevření.
Klady
Ten seznam by se táhl a táhl přes několik
stran. I když po softwarové stránce ještě
dalece není hotovo, kdekoli jsem TB vytáhl
a provedl malou předváděčku, vždy jsem sklidil údiv, velký zájem a hned několik dotazů,
jak si TB co nejdříve objednat. Po hardwarové
stránce, jak lze vidět podle výše uvedeného
seznamu, není vše úplně dokonalé, ale co
byste také čekali od první revize pilotního
produktu? Naštěstí prakticky všechny chyby
se dají odstranit, a tak si myslím, že mi nic
nebrání v tom být šťastným a spokojeným
majitelem tohoto drobečka.
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Ubuntu 9.10 Karmic Koala: vačnatec ladí k dokonalosti
Adam Štrauch

http://www.root.cz/clanky/ubuntu910karmickoalavacnatecladikdokonalosti/

Po půl roce intenzivního vývoje dnes vychází Ubuntu 9.10 Karmic Koala. Distribuce, která je s každou další verzí lepší a lepší, ani nyní
neztrácí své jméno a uživatelům dá mnoho nových příjemných detailů, které určitě každý den ocení. Nové Ubuntu není revoluční, ale ladí
všechno, co v minulé verzi začalo.

Úvod

V posledních měsících se ve spojitosti se softwarem
mluví o slovech evoluce a revoluce. Od KDE 4 jsme
dlouho žádné revoluční kroky neviděli. U KDE to nebylo zrovna bez bolesti, takže je to možná dobře.
Cestou evoluce, neboli vyladění stávajícího stavu
se vydává v open-source světě většina programů.
Nedávno to byl Firefox, bylo to i Ubuntu 9.04 a nyní
to je 9.10. V porovnání s některými jinými systémy,
které se snaží křečovitě měnit všechno, na co jsou
uživatelé zvyklí, se Ubuntu v několika posledních
vydání drží vcelku při zemi.

Čtěte článek Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope startuje o 40 % rychleji.
Ubuntu 9.10 testuji přibližně měsíc a v tomto
článku přináším veškeré postřehy a přehled toho
nejzásadnějšího.

Tentokrát jsem se rozhodl nezvolit nástroje pro upgrade, a to z jednoduchého důvodu. Za ten půl rok
jsem si Ubuntu 9.04 zahltil nejrůznějšími zbytečnými balíky natolik, že jsem si řekl, že začnu na zelené louce. Ubuntu jsem používal před asi dvěma
lety, pak jsem si dal pauzu a nasadil Archlinux
Zprávy z vývoje Ubuntu 9.10
a Gentoo. Když se začalo hrnout pořád víc a víc práVývoj nového Ubuntu trval jako obvykle půl roku a během této ce, tak jsem opět přesedlal na Ubuntu, konkrétně
doby se udála spousta věcí. Nestíhali jste celý vývoj sledovat? na 9.04. Během používání 9.04 jsem se usadil na
My jsme to dělali za vás a vydali jsme více než dvacet zpráv o dě- skupině programů, které jsou většinou v Ubuntu naní. Nepřehlédněte náš seznam událostí, které se za poslední půl instalované ve výchozím stavu v kombinaci s někorok kolem Ubuntu 9.10 staly.
lika nevýchozími jako mplayer nebo inkscape.
S vydáním bety jsem moc neváhal a obětoval
Další obrázky nového Ubuntu
funkční systém na Eeečku, abych si mohl všechny
Pokud si chcete prohlédnout další obrázky nového Ubuntu 9.10 novinky patřičně otestovat. V té době ještě všechKarmic Koala, připravili jsme pro vás rozsáhlou galerii screensho- no nebylo hotové. Např. vzhled GDM ještě nebyl
tů, ve které jich najdete celkem 46. Uvidíte vše podstatné, od in- kompletní, což se změnilo několik dní poté.
stalace až po nejdůležitější novinky.
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Hned od začátku bylo Ubuntu 9.10 beta vcelku stabilní. Jediné problémy jsem měl s externím monitorem, jehož připojení způsobí pád X Serveru
a nefungující připojení na jedné WiFi síti. Bohužel
pouze na jedné z mnoha, takže zjištění, co je
špatně, se mi zatím vyhýbá. Až na tyto dva
problémy jsem nenarazil na žádné problémy se stabilitou a systém se dal bez problémů používat. Jiní
uživatelé tvrdí, že bylo Ubuntu 9.10 stabilní již od
alfa verzí a postupné aktualizace ho nerozbíjely.

www.openmagazin.cz
Hned na začátku jsem si Ubuntu mírně přizpůsobil, takže na některých
screenshotech je vidět moje varianta desktopu. Ta výchozí tam je ale také.
Když si dáte vedle sebe Ubuntu 8.10 a 9.10, během pár minut narazíte na několik
rozdílů a zjistíte, že v Ubuntu 9.10 je to řešeno mnohem elegantněji. Je to výsledek
evolučních změn za několik měsíců. Pokud jde o vzhled a o první pohled, na mnoho
rozdílů nenarazíte, pokud jde o funkčnost, tak stálý uživatel Ubuntu zajásá.
A jiné to není ani teď. Ubuntu dokáže i nezkušený uživatel na čistý počítač
nainstalovat a hned ho používat. Instalace nových programů je díky novému
Centru Softwaru ještě větší hračkou než předtím a po čisté instalaci je Ubuntu připravené během hodiny do práce. Problém už mu nedělá ani LVM nebo
RAID, ze kterého jde už i bootovat.

Instalace

Instalační proces se nezměnil. Je prakticky stejný posledních několik vydání
a to jak u desktop, tak alternate verze. Nějakých změn se dočkáme až za půl
roku, kdy by se měly jednotlivé balíčky instalovat paralelně. Nepodstatnou NetworkManager
novinkou je seznámení s možnostmi systému během kopírování souborů.
Centrem sítě je v Ubuntu již dlouhou dobu NetworkManager. Jde o aplikaci,
která pracuje trochu jinak než ostatní, a tak pro běžného uživatele není tak
Novinky
přehledná jako její konkurence. Funkčnost v minulých verzích malinko pokulPo instalaci na vás konečně dýchne nový vzhled. Samotné prostředí GNOME hávala. Už Ubuntu 9.04 přineslo zlepšení a 9.10 na tom není jinak. Krom
se moc nezměnilo. Jenom je jiné pozadí a odstín barev. Na druhou stranu vás vzhledu a lepšího propojení s notifikačním systémem tu máme i jednu obdo obličeje praští vzhled GDM. Ten se podle mě, na rozdíl od pozadí, velmi rovskou novinku. NetworkManager v Ubuntu 9.10 podporuje IPv6. První pokupovedl. Po bližším zkoumání narazíme i na další změny, než je vzhled. Shrne- sy dopadaly vcelku dobře. Trochu mi vadí, že nastavení na automatickou
me-li to, tak Ubuntu pracuje lépe se zvukem a bluetooth, jednodušeji se konfiguraci se v nepřítomnosti IPv6 protokolu v síti nepřipojí ani přes IPv4.
v něm instaluje software, umí se připojit do IPv6 sítí, má promyšlenější
možnosti touchpadu, umí se synchronizovat přes Ubuntu One, komunikuje
s okolím pomocí Empathy, umí řeší síťové problémy, zavádět systém z LVM
nebo RAID a vylepšení se dotklo i podpory hardwaru.

Centrum softwaru pro Ubuntu
Centrum softwaru nahradilo správu programů z minulých verzí. Osobně se
mi zdá nové Centrum mnohem přehlednější a rychlejší. V budoucnu je přislíbeno rozšiřování o další funkce a snad by mělo jít někdy software i kupovat.
Jednoduchost instalace předčí i jiné nástroje. Rozhodně je Centrum mnohem
přehlednější pro začátečníky než Synaptic.
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aplikací. Bluetooth sluchátka včetně handsfree k mobilním telefonům fungují nyní automaticky a můžeme si z nich brát třeba jen zvuk z mikrofonu nePulseaudio
bo do nich přesunout normální zvukový výstup. Pokud se sluchátka dostanou
Velmi diskutovanou součástí dnešních distribucí je Pulseaudio. Sice je na něj z dosahu, je zvuk přehráván běžným způsobem.
slyšet hodně záporných ohlasů, ale realita je taková, že ho najdeme ve většina velkých linuxových distribucí. Z toho můžeme usuzovat, že Pulseadio ne- Pro lepší zážitek s bluetooth zařízeními doporučuji nainstalovat program bluebude zas tak zbytečné, jak se o něm můžeme dočíst. Když se objevilo man, který si poradí i s připojením k Internetu přes mobilní telefony.
v Ubuntu poprvé, bylo vcelku proč nadávat. Přinášelo víc problémů než řešilo. Problémy měly vyvážit „pouze“ nové funkce, nikoli lepší zvuk. Pravdou je,
že uživatel chce zvuk hlavně slyšet a pokud nemůže, protože se vývojáři
snaží vytvořit mezivrstvu, která umožní přehrávat zvuk na jiném stroji nebo
regulovat hlasitost jednotlivých aplikací, tak ho to zákonitě rozčílí. Obě strany mají své důvody.
Když vám bude Pulseaudio dělat problém i přes to, že v minulé verzi fungovalo, nezapomeňte smazat adresář ~/.pulse. Minimálně to byl zdroj problémů na mém desktopu. Problémů způsobených starými konfiguračními soubory
bylo ale více napříč celým systémem. Čistý uživatel jel bez problémů.
V Ubuntu 9.10 bylo Pulseaudio vyladěno a ovládání zvuku pracuje již s jeho
funkcemi. Na první pohled je vidět rozdíl od starého ovládání. Máme možnost
vybrat si hardware pro výstup, pro vstup a ovládat hlasitost jednotlivých
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Vylepšení touchpadu
antu. Mnohem méně svým vzhledem narušují grafické téma a je jen škoda,
Prvních několik hodin jsem si nemohl zvyknout na předělání konfigurace že se tím neřídí všechny programy. Nové téma, ať už GNOME nebo GDM, neutouchpadu. Ten je teď mnohem univerzálnější než byl. Je možné u něj na- razí a některé i nadchne.
stavit způsob rolování, jeho vypnutí při psaní a změnou prošlo i klikání dotekem prstu. Kliknutí levým tlačítkem funguje, alespoň na mém Eee, stejně
jako předtím. Aktivace pravého tlačítka se provede poklepáním dvěma prsty.
Tři prsty aktivují prostřední tlačítko. Dříve můj touchpad aktivoval prostřední
tlačítko pomocí dvou prstů. Můj subjektivní pohled je takový, že jsem třetí
tlačítko na webu využíval mnohem víc a třemi prsty se najednou klepe
mnohem hůře než dvěma.

Nové grafické téma
K novému grafickému tématu jsme již jeden článek vydali, takže informace
z této části článku budou víceméně totožné. Vývojáři tentokrát rozhodli, že
použijí dvě odlišná grafická témata. Jedno pro GDM a druhé pro běžný systém. Zatímco GDM mě opravdu zaujalo, na nové téma GNOME jsem si musel chvíli zvykat. GDM je v novém Ubuntu mnohem tmavší a celkově působí
velmi příjemně a moderně. Po prvním zalogování dostaneme trochu studené
sprchy, protože téma prostředí GNOME vypadá úplně jinak. Tmavě hnědou
vystřídala světle hnědá a oranžová. V podobném duchu jsou i ikonky všech
typů souborů. Ikonky většiny programů v traybaru dostaly svou šedou vari-
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Ubuntu One
O Ubuntu One už na Rootu také vyšel článek a zjistíte v něm, o co se přesně
jedná. S příchodem nového Ubuntu se objevilo několik zajímavých novinek.
První je rozšíření kapacity u placené varianty na 50 GB za 10 USD na měsíc.
Druhou změnou je synchronizace kontaktů a poznámek s Evolution. Bohužel
mi tato funkce v beta a RC verzi ještě nefungovala. Ubuntu One, stejně jako
je popisováno v článku, ještě není tak stabilní, jak bychom si přáli, a občas
má problémy začít se synchronizací při nějaké změně. Je to asi největší a zároveň nejslibnější online novinka v Ubuntu. Pokud se začnou přes Ubuntu
One sdílet kontakty, úkoly, poznámky, kalendář, e-maily, tak tu máme vynikající nástroj, který se postaví jako konkurence pro Windows Live. Zatím se
musíme spokojit se soubory a snad během příštích dnů či týdnů s kontakty
a poznámkami.
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Empathy
V Ubuntu 9.10 nahradilo Empathy Pidgin jako komunikační program. Empathy
podporuje audio a video chat. Je to vysokoúrovňová knihovna a rozhraní pro
Telepathy. Existuje i množství widgetů, díky kterým lze o komunikaci přes IM
protokoly rozšířit vlastní aplikaci. Lepší je i integrace s GNOME.
Komunikace Telepathy a Empathy, resp. jakéhokoli klienta s Telepathy se
provádí přes DBUS. Nejdříve je spuštěn daemon Telepathy. Pak se spustí
Empathy (KCall, Tapioca, …) a je navázáno spojení s Telepathy přes DBUS.
Veškerá komunikace ať už textová či VoIP je taktéž prováděna přes DBUS.
Notifikační systém
I notifikační systém si prošel malými změnami a to rozhodně správným směTestovací VoIP hovor přes Jabber se moc nepovedl. Empathy se po navázání rem. Poprvé se nový notifikační systém objevil v Ubuntu 9.04 a přinesl svěspojení zhroutilo. Podle zkušeností uživatelů jede na rychlé síti VoIP bez problé- ží vzduch do této oblasti. Bylo sice potřeba upravit některé aplikace, ale
mů. Jaké jsou vaše zkušenosti v VoIP přes jabber?
nakonec se to jakž takž povedlo. Ubuntu 9.10 ho nyní vylepšuje natolik, že
je mnohem použitelnější. Největší problém staré verze byl ten, že nebylo
moc dlouho vidět sdělovanou událost. To bylo vyřešeno dvěma způsoby. První
je prodloužení doby zobrazení ve výchozím stavu a také zastavení timeoutu
po najetí kurzoru myši. Při přibližování myši informační bublina postupně
mizí, ale timeout stojí, i když je bublina neviditelná jen trochu.
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GRUB 2
Zavaděč GRUB 2 je vyvíjen již několik let a nahrazuje dnes již velmi stabilní
jedničkovou verzi. Dvojka je přepsaná od základu a je velmi modulární. Má
grafické rozhraní, podporu skriptování, je portabilní na různé platformy, obsahuje memory management, záchranný mód a mnoho dalších. Prakticky
s Grubem nepřijdete do styku, pokud nepotřebujete něco opravdu specifického. Čeho si ale všimnete, je, že nemusíte vytvářet zvláštní oddíl pro /boot,
pokud se rozhodnete použít LVM nebo softwarový RAID. Z obojího totiž umí
GRUB 2 nabootovat.

Síťové nástroje
Co mě v novém Ubuntu potěšilo opravdu hodně, jsou nástroje pro diagnostiku
sítě k dispozici hezky na dva kliky v Systém->Správa. Po spuštění se nám
objeví program s několika záložkami, kde můžeme jednoduše začít hledat
příčinu problému nebo se jen podívat, co všechno má náš server otevřené
za porty. Co tedy můžeme dělat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zjistit informace o síťových zařízení v systému
Zjistit odezvu pomocí pingu
Zjistit otevřené spojení přes netstat
Hledat cestu přes traceroute
Sken portů
Hledání IP adresy
Zjistit informace o přihlášených uživatelích přes finger
Hledat ve whois databázi

Podpora 26 netbooků
Od zrodu netbooků se kolem nich Linux mihotá. Ubuntu 9.10 rozhodně ostudu nedělá, protože oficiálně je podporováno 26 netbooků. Pokud v seznamu
těchto 26 kousků najdete ten, co si chcete pořídit, je velmi pravděpodobné,
že vám poběží všechen hardware bez problémů. Ubuntu 9.10 s sebou přináší jádro, které si prošlo velkým vývojem kolem WiFi karet Ralink, který najdeme v některých netboocích Asus Eee, ale i dalších. To znamená, že by
s většinou Eeečkek mělo být mnohem méně problémů než bylo doposud.
Že se Canonical neotáčí k netbookům zády dokazuje také vydání Ubuntu
a Kubuntu Netbook Remix. Varianty s upraveným GNOME, resp. KDE, pro malé displaye netbooků. Verze 9.10 je prvním vydáním, které má Netbook Remix ve variantě s KDE i GNOME.

Závěr

Práci vývojářů Ubuntu i vývojářů jednotlivých open source programů za poslední rok nemůžeme hodnotit jinak než kladně. Ubuntu 9.10 je zase použitelnější než minulá verze a má naběhnuto na oslovení dalších uživatelů, kteří
nad přechodem k Linuxu teprve váhají.

Jde o jednoduchý nástroj, který klikacím adminům zjednoduší život.
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Firma AN-D.cz, zakázkový vývoj speciální elektroniky,
používá kancelářský balík OpenOffice.org
redakce OpenOffice.cz

http://www.openoffice.cz/pouzivajiopenofficeorg/firmaandczzakazkovyvyvojspecialnielektronikypouziva

Firma Adama Němčeka, která vyvíjí speciální elektroniku na zakázku, používá OpenOffice.org kvůli snadnému exportu do formátu *.pdf.
Problémy s přenositelností mezi hlavními kancelářskými balíky nemají, ale uvítali by možnost importu vektorové grafiky z PDF.
Proč používáte OpenOffice.org?
OpenOffice.org používáme, protože je legálně zdarma. Podnikám, nezbývá mi, než mít vše v rámci
práce legální.
• Umí přímo generovat PDF (pro mne extrémně
důležité).
• Umí importovat *.doc a dále s ním pracovat.
• Má jednoduché ovládací prvky (lišty s tlačítky),
nikoliv to nepoužitelné, co předvedl nový office.

Uvítal bych možnost importu vektorové grafiky Zápory
z PDF (CAD programy, které používám, exportují
– je zde pořád takový pocit, že to není profesiovýkresy do PDF v čistě vektorové formě). Pak bych
nální jako office. Těžko popsatelný subjektivní
to nemusel převádět na bitmapy kvůli importu do
pocit, vyvolaný zřejmě designem. Ovšem toto
OO, a úroveň dokumentace by vzrostla.
nemá samozřejmě naprostý vliv na spokojenost
(ta je pozitivní) či funkčnost. Jinak ok.
Pokud toto už OO umí, pak se to tedy budu muset
doučit, nicméně přesto to zde chci napsat.
Je podle vás literatura a dokumentace
k OpenOffice.org dostačující?
Máte problémy při výměně dat, např. v pří- Nápovědu nepoužívám, jak jsou na tom kolegové,
Jací uživatelé, na kolika počítačích a kolik jich je? padě souborů MS Office?
nevím.
V naší organizaci jej používá několik lidí (do dese- Zásadní problémy nejsou. Někdy se však rozsype
ti). Jedná se o zcela různé profese.
formátování řádků, tj. přesněji: to co v office vidím Byli byste ochotni věnovat finanční prostředky
kompletně na jedné stránce, se po importu do OO na úpravu vlastností OpenOffice.org nebo na
Na jakých operačních systémech OpenOffi- roztáhne o několik řádků navíc. Jsou to však, po- vytvoření speciálního rozšíření?
ce.org provozujete?
pravdě, málo časté případy.
Nepotřebujeme.
1. Intel x86, Windows XP, několik PC a notebooky
2. VMWare x86, Debian Linux, jeden stroj
Formát pro výměnu dat: *.doc, office 2003
Uveďte prosím informace o vaší organizaci
a nezapomeňte také napsat své jméno a poPopište typ dokumentů, které obvykle vytvá- Zhodnoťte kvalitu práce s kancelářským ba- zici či funkci.
říte nebo zpracováváte.
líkem OpenOffice.org.
Firma: AN-D.cz
Nejčastěji uživatelé vytvářejí technickou dokuAdresa: Ostrava
mentaci, následně exportovanou do PDF s velkým Klady
Jméno a příjmení: Adam Němček
obsahem obrázků (bitmapy, nejčastěji černobíle).
+ především, je zdarma.
funkce, pozice, e mail: adam.nemcek (at) an-d.cz
www stránky: www.an-d.cz
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Styly stránek – vložte si vodoznak na pozadí stránky
Irena Šafářová

http://www.openoffice.cz/navody/stylystranekvloztesivodoznaknapozadistranky

V některých dokumentech je vložený velmi pěkný vodoznak na pozadí stránky. Jak toho docílit u OpenOffice.org? Existuje několik způsobů,
jak slušný vodoznak vytvořit. Můžete si vybrat v článku.
Chcete vytvořit dokument, který bude mít na pozadí stránky vodoznak. Je to výborný způsob, jak
zdůraznit to, co chcete článkem říci. OpenOffice.org má několik možných řešení a vy se podíváte alespoň na některé.

Je velmi výhodné si v tomto případě obrázek
předem připravit. Nejlepší je formát *.png
nebo *.svg, případně jiný, který dokáže pracovat s průhledností. Takový obrázek si
upravíte v jakémkoli grafickém editoru, například Gimpu, Inkscapu nebo podobném
programu. Průhlednost si nastavte tak, aby
obrázek byl stále viditelný a poznatelný, ale
zároveň nerušil budoucí text.

První řešení se týká nastavených Stylů
stránky. Protože už je nakousnuto téma
vodoznaku, ukážeme si i jiné možnosti jeho vkládání, i když už se Styly stránek nemají mnoho společného.

Vložte vodoznak jako obrázek na
pozadí stránky

Přepnout se na Styly stránky je jednoduché

Potřebujete vložit vodoznak na všechny stránky
dokumentu najednou? Pak je tato část návodu Jaký je styl vaší stránky záleží na tom, jaký jste ji
právě pro vás.
přiřadili. Pokud jste ji nepřiřadili žádný styl, pak je
to styl Výchozí. Pravým tlačítkem myši na svém
Otevřete okno Styly a formátování (klávesová stylu zvolte Upravit. Po otevření okna klikněte na
zkratka [ F11 ]) a klikněte na čtvrtou ikonu zleva. kartu Pozadí a z rozbalovacího pole s názvem JaJsou to Styly stránek, který právě teď budete po- ko najděte Obrázek. Pak ze sekce Soubor tlačíttřebovat. Na obrázku v červeném čtverečku.
kem Procházet projděte své obrázky a najděte ten
„svůj“, který se hodí pro váš dokument nebo který
jste si předem připravili.
Náhled pozadí stránky
Po kliknutí na tlačítko Otevřít se objeví náhled
toho, jak bude pozadí vypadat. Ze sekce Typ si
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můžete vyvolit, jakým způsobem bude vodoznak Nejprve je nutné si „zviditelnit“ panel Kreslení.
na pozadí poskládán. Máte volbu Umístění, Oblast Z nabídky Zobrazit | Panely nástrojů | Kresba
a Dlaždice.
se vám objeví v dolní části otevřeného hlavního
okna programu Writer.
• Umístění – umístí váš obrázek na střed
stránky beze změny jeho proporcí.
• Oblast – roztáhne obrázek na celou šířku Na Panelu nástrojů Kreslení zvolte Text
a výšku stránky a nerespektuje jeho původní
rozměry.
Po kliknutí na ikonu Textu (na obrázku v červeném
• Dlaždice – vyskládá obrázek na celou plochu čtverečku) a se zmáčknutým levým tlačítkem mystránky bez ohledu na to, jestli je na okrajích ši a si nakreslíte pomyslný obdélník. Po puštění se
uříznutý nebo ne.
objeví šedě, ohraničená plocha s blikajícím kurzorem. Můžete do něho napsat jakýkoli potřebný text
Po kliknutí na OK se pozadí stránky vyplní a vy mů- a formátovat ho naprosto stejně, jako u obyčejnéžete vidět, že se pozadí zobrazilo na všech jeho ho textu programu Writer. V tomto případě je lepší
stránkách.
vybrat font bezpatkový, zvětšit písmo na přiměřenou velikost a obarvit ho vhodnou barvou.

Rotovat objektem je snadné

Aby váš text vodoznaku nepřekrýval napsaný text
dokumentu, musíte ještě jeho rámec umístit na pozadí stránky. Z nabídky Formát | Obtékání textu | Na pozadí umístíte text vodoznaku pod
budoucí text dokumentu. Pak klikněte kamkoli
jinam mimo rámec s textem a napište svůj text.

Přichystaný text na pozadí stránky

Vodoznak na všech stránkách dokumentu

Nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, že
text na pozadí nelze udělat průhledným. Je
proto velmi dobré pečlivě vybírat barvu,
aby byl text dokumentu vidět.

Pak můžete text otočit kliknutím na ikonu Rotovat, Hotový text na pozadí jako vodoznak
musíte mít ale stále vybraný rámec s textem.
Chcete-li vložit text na pozadí pouze jedné stránky, Pokud umístíte šipku nad jedno z rohových koleTento způsob přidávání vodoznaku můžete
případně dvou, nebo musí být pozadí na každé ček, která se objevila místo zelených čtverečků,
uplatnit i na jakýkoli objekt z Panelu nástrojů
stránce jiné, je tento podnadpis právě pro vás.
můžete celým rámcem libovolně otočit.
Kreslení. Pak můžete objektu na pozadí nastavit průhlednost a to je jeho veliká výhoda.

Vložte vodoznak jako text na pozadí

Číslo 10/2 009

65/89

www.openmagazin.cz

Vložte vodoznak jako Galerii
písmomalby

objektu. Nemusí to být vždy pouze barva, ale může to být i Žádná (výplň), Přechod, Šrafování, a BiNe každému se líbí výše popsané metody vkládání tová mapa. Pro naše účely stačí Barva. Zvolte si
vodoznaku jako obyčejného textu a má raději exo- jako budete potřebovat. Na kartě Průhlednost
tičtější. To zařídí Galerie písmomalby. Otevřete si pak nastavíte průhlednost výplně.
Panel nástrojů Kreslení tak, jako ve výše uvedeném příkladu.
Po kliknutí na OK se vše změní k vaší spokojenosti.
Ale k dokonalosti ještě kousek chybí. Znění textu
změníte dvojitým kliknutím na existující objekt.
Smažete původní text a vložíte svůj vlastní, pak
levým tlačítkem myši kliknete mimo text a ten se
uloží.
Musíte opět nastavit vodoznak na pozadí, aby nezakrýval budoucí text dokumentu. Z nabídky ForKlikněte na ikonu Galerie písmomalby a zvolte mát | Obtékání textu | Na pozadí umístíte text
si některou z nabídek.
vodoznaku pod budoucí text dokumentu. Pak klikněte kamkoli jinam mimo rámec a napište svůj text.
Ikona Galerie písmomalby

Vložený ozdobný text

Aby z písma byl vodoznak, je nutné učinit několik
kroků. Nejprve odstranit černou čáru okolo písmen.
Pravým tlačítkem myši na vloženém objektu zvolte Čára . Na kartě Čára ze sekce Vlastnosti čáry
vyberte z rozbalovacího pole Styl Neviditelná. Po
kliknutí na OK zbyla pouze výplň. Tu také můžete
změnit kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt Hotové dílo
a zvolením Oblast. Na kartě Oblast změníte výplň
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Tento způsob vkládání textu má výhodu, že
má nastavitelnou průhlednost a proto si nemusíte s barvou tolik lámat hlavu, jako ve výše uvedeném případě.

Styly stránek – očíslujte si pravé a levé
stránky a vložte nadpis kapitol

www.openmagazin.cz

Irena Šafářová

http://www.openoffice.cz/navody/stylystranekocislujtesipravealevestrankysveho

Píšete dokument, který bude mít pravé a levé stránky a na hřbetu se mohl svázat. Stránky mohou nebo také nemusí být stejné, záleží na
tom, k jakému účelu bude dokument vytvořen. Je nutné mít také liché stránky číslované a na sudých bude název kapitoly. Jak to zařídit?
V článku se to dozvíte.
Svůj dokument potřebujete v budoucnu svázat,
proto můžete už po jeho založení vložit styl stránky
a také nastavit okraje. Je to taky praktické. Pokud
budou okraje u pravých a levých stránek stejné,
případě se budou zrcadlit, nemusíte je měnit pro
každou stranu zvlášť.

Nastavte si první stránku

Na první stránce číslování být většinou nesmí. Je
tam nadpis a tak tam číslování nemá co dělat.
Otevřete okno Styly a formátování [F11] a přepněte si ikonu na Styly stránky. Na obrázku je
v červeném čtverečku.

Styl po První stránce je Pravá stránka
Přepnout se na Styly stránky je jednoduché

Pravým tlačítkem klikněte na styl První stránka
a zkontrolujte na obou kartách Záhlaví i Zápatí,
jestli je odškrtnuté pole Záhlaví/Zápatí zapnuto .
Pak se přepněte na kartu Organizátor a jako Další
styl si z rozbalovacího pole zvolte Pravá stránka .
Po kliknutí na OK se vaše volby uloží.
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Při tisku je problém s automaticky vloženou
prázdnou stránkou, kterou si tam OpenOffice.org
přidal po stylu První strana. Pokud ji nechcete
tisknout, musíte tisk této stránky vypnout. Z nabídky Nástroje | Volby | OpenOffice.org Writer
| Tisk si v pravém panelu odškrtněte volbu
Tisknout automaticky vložené prázdné stránky.

www.openmagazin.cz

Nastavte si pravé a levé stránky

Které řešení ze zde popsaných zvolíte, záleží na tom, jak bude dokument vypadat. Pokud stránky jsou pouze zrcadlené, styl stránek nelze změnit pro každou
zvlášť. Zvolíte-li si styly Pravé a Levé stránky, můžete pro každou z nich nastavit
jinak například formátování, barvu pozadí, jak široké budou okraje, lem stránky,
výšku a šířku záhlaví/zápatí, a další.

Pravé a levé stránky jsou stejné
Otevřete si nabídku Formát | Stránka karta Stránka a v sekci Okraje můžete nastavit jak široký okraj budete chtít. Který z nich to bude, jestli pravý
nebo levý, záleží na tom, kterou stránku budete mít v dokumentu jako první.
Většinou je to ta pravá, a proto bude větší okraj na první stránce vlevo. Na
obrázku dole je to pole s názvem Vnitřní. V sekci Nastavení rozvržení je rozbalovací pole Vzhled stránky. Změňte ho na Zrcadlit.
Volby zápatí na stránkách jsou stejné

Klikněte do zápatí na první stránce stylu Pravá stránka a z nabídky Vložit |
Pole | Číslo stránky vložte číslo. Pokud není uprostřed, stačí kurzor umístit
před číslo a jednou kliknout na klávesu tabulátoru.
Zápatí i záhlaví má nastaveny tabulátory
pouze na střed a pravou stranu.

Protože jste nastavili jeden okraj dost široký na to, abyste dokument mohli
svázat, číslo stránky není uprostřed svislé osy tisknutelné oblasti. Klikněte tedy před vložené číslo stránky a na pravítku najdete černé označení tabulátoru. Se stisknutým levým tlačítkem myši ho posuňte na optimální svislou osu
tisknutelné oblasti. V našem případě na číslo 7.
Základní styl pravých a levých stránek

Je výhoda vidět v otevřeném okně malý náhled toho, jak budou stránky vypadat.
Přepněte se na kartu Zápatí a zaškrtněte pole Zápatí zapnuto . Pod ním je
pole Stejný obsah vpravo/vlevo . Zkontrolujte, zda je pole zaškrtnuté. Po
kliknutí na tlačítko OK se vaše volby uloží.
Dokument s očíslovanými stranami
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Přepněte se na kartu Stránka a tam změňte v sekci Okraje pravý okraj na šířku, kterou potřebujete.
Také tady uvidíte malý náhled stránky. V sekci NaPravé a levé stránky nejsou stejné
stavení rozvržení si rozbalte pole s názvem Vzhled
Otevřete okno Styly a formátování [F11] a pře- stránky a najděte Pouze levé. Přejděte na kartu
pněte si ikonu na Styly stránky. V otevřeném okně Zápatí a zaškrtněte pole Zápatí zapnuto . Klikněna prvním obrázku si můžete všimnout, že styly te a OK a uložte tak nastavení.
Levá stránka a Pravá stránka jsou už vytvořené.
Popis platí samozřejmě i pro záhlaví. Jde
o naprosto stejné volby.

Pokud styly Pravá stránka a Levá stránka vytvořené nemáte, stačí kliknout na prázdné ploše okna Styly a formátování pravým tlačítkem myši.
Z místní nabídky zvolíte Nový a v otevřeném okně
ho pojmenujete. Pak nastavíte na jednotlivých kartách volby popsané níže. Takovým způsobem si
můžete vytvořit jakýkoliv vlastní styl stránek.

Styl Pravá stránka má jiné formátování než styl
Levá stránka

Styly nebudou mít nastavení, která potřebujete.
Proto pravým tlačítkem myši klikněte na styl Levá
stránka a vyberte Upravit. V otevřeném okně na
kartě Organizátor máte v poli Název správně
Levá stránka . Pod ním, v poli Další styl, musíte Nastavení stylu Levá stránka
změnit styl z rozbalovacího pole na Pravá stránka .
Pokračujte stejně i ve stylu Pravá stránka , ale s tím
rozdílem, že na kartě Organizátor v rozbalovacím
poli s názvem Další styl bude Levá stránka . Přepněte se na kartu Stránka a změňte v sekci Okraje levý
okraj na šířku, kterou budete potřebovat. V sekci Nastavení rozvržení si rozbalte pole s názvem Vzhled
stránky a najděte Pouze pravé. Přejděte na kartu Zápatí a zaškrtněte pole Zápatí zapnuto. Klikněte na
OK a uložte vaše nastavení.

Změna stylu levých a pravých stránek

Číslo 10/2 009

69/89

Při tomto nastavení se budou styly střídat. Pokud se
nestalo se stránkami nic a jsou stále ve výchozím
nastavení, najděte si první stránku se stylem Pravá
stránka a klikněte do ní. Pak v okně Styly a formátování dvakrát klikněte na styl Pravá stránka .
Jaký styl má stránka přiřazený, se dovíte ze
stavového řádku. V levém poli je to číslo aktuální stránky a počet stránek v dokumentu. Ve vedlejším název stylu stránky.

Klikněte do zápatí na první stránce a z nabídky
Vložit | Pole | Č íslo stránky vložte číslo. Pokud
není napravo (u nesvázané strany), stačí kurzor
umístit před číslo a dvakrát kliknout na tabulátor.
Přepněte se na druhou stránku se stylem Levá
stránka do zápatí a z nabídky Vložit | Pole | Jiné (nebo klávesovou zkratku Ctrl+F2) zvolte kartu Dokument. V poli Typ klikněte na Kapitola
a v poli Formát na Název kapitoly. Po stisku tlačítka Vložit se název kapitoly objeví v zápatí.
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Vložit název kapitoly není složité

Styl levé stránky a styl pravé stránky může být úplně jiný

Také jste si jistě všimli, že na kartě Dokument je dole vpravo ještě pole
Úroveň . Je to volba, do které úrovně stylu budete potřebovat název kapitoly
vložit. Například máte název kapitoly se stylem Nadpis 1 , pak podnadpis se
stylem Nadpis 2 , atd. To jsou úrovně stylu nadpisu. Pokud budete chtít v zápatí mít pouze styl Nadpis 1 – to znamená název hlavní kapitoly – nechte na
kartě Dokument volbu Úroveň na 1. Ale když chcete mít v zápatí i název
podkapitoly se stylem Nadpis 2 , změňte Úroveň na 2.

Ano, máte pravdu, že tento příklad Levých a Pravých stránek na obrázku je
trošku divoký. Ale je vidět, že se styly lze dělat úžasné věci. Každý z vás si
určitě přizpůsobí styly tak, aby mu to vyhovovalo v dokumentech.

Číslo 10/2 009

Posun číslování

Řeknete si: „To je sice krásné, ale já potřebuji, aby číslování pravé stránky
začalo od 1.“ Snadná pomoc. Klikněte dvakrát těsně před číslo v Zápatí.
Otevře se okno s nastavením. V poli s názvem Odchylka si nastavíte odchylku
počtu stránek. Pokud máte, například, první dvě stránky nečíslované, pak
přichází třetí stránka s názvem Pravá stránka – a tu chcete číslovat od
jedničky – tak do pole zadejte -2 (mínus dvě). Pokud tuto stránku budete chtít
číslovat, například, od 6, nastavte do pole Odchylka číslo 3 (tři). Naučit se
číslování stránek není složité. Je nutné si uvědomit, co která volba způsobí.
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Real Time Linux Workshop 2009
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Peter Fodrek, Martin Foltin, Michal Blaho
http://www.posterus.sk/?p=3381
http://www.posterus.sk/?p=3409

V predošlej časti som informoval čitateľov o prvom dni konferencie RTLWS. V prvom dni som sa značne vyčerpal dvoma prednáškami a tak
som sa tešil na deň druhý. Ten som celý strávil ako poslucháč zaujímavých prednášok. S rozhodovaním ktorú navštíviť som nemal problém,
nakoľko druhý deň sa odohrával len v jednej sekcii.
Prednášky druhého dňa sa sústredili na reportovanie
uzavretej akcie vývojárov RT Preempt Patch. Uzavretej akcie sa zúčastnilo asi 11 ľudí. Táto uzavretá skupina ľudí sa v predošlých dňoch bavila o budúcnosti
RT PP, snažili sa určiť smerovanie a stratégiu
presadzovania RT PP do hlavnej časti jadra.

Uzavretá skupina – RT kernel mini-summit

Informovaniu o výsledkom uzavretého jednania bol
venovaný temer celý druhý deň. Thomas Gleixner
rozprával o spolupráci s ostatnou komunitou
pracujúcou na vývoji jadra. Načrtol hlavné témy

Číslo 10/2 009

vývoja patchu so zameraním na sleeping spinlocks a veľký zámok jadra (big kernel lock). Akademická obec sa zamerala skôr na teóriu plánovania
s dodržaním konečného času vykonania procesu
(dead line scheduler).
Po úvodnej prednáške Thomasa Gleixnera sa
k slovu dostal Jonathan Corbet – šéfredaktor Linux
Weekly News a hlavný štatistik jadra. Jeho prednáška pojednávala o hlavných zmenách v jadre od
verzie 2.6.22 do 2.6.31 (aktuálna verzia
z 9.9.2009). Jednalo sa teda o prehľad za viac ako
dva roky. Medzi iným spomenul aj časti, ktoré nemali byť vôbec zaradené do hlavnej vetvy jadra, Úvod prednášky Jonathana Corbeta
no napriek tomu boli. Jedná sa o časti memory
managementu (Ingo Molnár) a spiacich spin lockov. Krátky cofee break oddelil prezentácie Corbeta od
Clarka Williamsa. Jeho prednáška Real-time Linux in
the enterprise porovnávala požiadavky firiem na
real-time s akademickou teóriou reálneho času.
Ukázal, že je rozdiel v chápaní požiadaviek priemyslu a teórie operačných systémov. Tvorcovia operačných systémov sa zaoberajú latenciami, algoritmami plánovania, zatiaľ čo priemysel zaujímajú
veličiny ako deadline (maximálny čas ukončenia úlohy). Okrem iného spomenul aj možnosť merať laten-
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ciu pri každom spustení časovača a po skončení úlo- Poobednú časť programu zahájil Darren Hart. Predhy zabezpečiť jej konštantnú dĺžku vrátane latencie. viedol modifikáciu dynamicky linkovanej knižnice,
ktorú využíva každý program v jazyku C (glibc),
Paul McKenney predĺžil svoju prednášku o 30 minút. aby lepšie zodpovedala realnečasovým požiaHovoril predovšetkým o problémoch s reálnym časom davkám. Zaoberal sa najmä problematikou inverzie
na multijadrových a multiprocesorových systémoch. priorít, čo je hlavná požiadavka na hard real-time.
Zistil, že real-time latencia výrazne narastá pri použití
viac ako 8 jadier a pri 16 je už jej veľkosť neprijateľná. Po Hartovi sa ujal slova kernel hacker Peter ZiijstNaproti tomu nereal-time latencia je rovnaká od jedné- ra. Predostrel všetky dôvody ktoré doposiaľ bránia
ho až po 128 jadier. Jedná sa o pozoruhodné zistenie. dosiahnutia hard real-time, napriek tomu že sa tenAko možné riešenia navrhol použitie plánovacích to problém rieši od sedemdesiatych rokov 20. stodomén, alebo centrálneho plánovača s viacerými fronta- ročia. Načrtol ako dôvody hardvérové tak aj
mi. Ďalšou možnosťou je modifikácia algoritmu earliest softvérové. Spomedzi softvérových je to hlavne
deadline first. Jedná sa o stratégiu plánovania, kde na rozpor medzi požiadavkami na činnosť desktopu
procesor je preplánovaná úloha, ktorá ma skončiť v naj- a hard real-time. Desktop požaduje odozvu, ktorá
bližšom čase. Modifikácia znižuje vplyv „klamania“ pro- v priemere neprekročí stanovený interval, ale
cesu o čase svojho ukončenia. Matematický základ jednotlivo ho prekročiť môže. Hard real-time nemetódy je enormne komplikovaný. Po náročnej prednáš- dovoľuje žiadne prekročenie. V hardvérových dôke sme sa odobrali na obed.
vodoch sa odvolával na neprítomného Prof.
McGuire. Tieto dôvody podrobne rozobral nasledujúci rečník Peter Okech.

Pohľad na predsálie prednáškových miestností
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Okech prezentoval metódy merania hardvérových
latencií. Potom prezentoval prácu, ktorou sa uchádza o doktorandské štúdium (dostať sa v Keni na
doktorandské štúdium nie je tak jednoduché) u Prof.
McGuira. V práci opísal zdroje neurčitostí v jadre.
Za základný zdroj označil big kernel lock, ktorý sa
nachádza v ešte 220 zdrojových súboroch. Aj napriek odstráneniu 70% výskytov BKL je toto číslo
ešte stále vysoké. Ďalším zdrojom sú SMI (system
management interrupt). Tieto vznikajú v systéme
náhodne napr. pri požiadavke na zmenu frekvencie
procesora, zbernice alebo inej vnútornej správy systému. Pri vypnutí podpory SMI v jadre sa neurčitosti
minimalizovali tak, že maximálna latencia bola do
5μs, ale po zhruba dvoch hodinách prevádzky sys-
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tém zmrzol. SMI nemá kompletnú dokumentáciu
a každý výrobca implementuje svoju verziu. Činnosť
by mal zabezpečovať BIOS alebo EFI, ale často tak
nerobí a necháva ich obsluhu na operačný systém.
Preto je nevyhnutné mať SMI zapnuté.
Nasledoval ďalší kernelový hacker Steven Rostedt,
ktorý sa zaoberal nástrojmi na meranie hardvérových latencií. Špeciálne šlo o nástroj Ftrace.
Ďalším používaným nástrojom bol hwlat. Predviedol rôzne modifikácie nástrojov a ich možnosti použitia pri meraní latencií v hard real-time systéme.
Druhý deň prednášok zakončil šéf OSADL Carsten
Emde. Pokračoval tematicky v prednáške
predrečníka Rostedta. Praktické príklady predošlej
prednášky teoreticky podložil. Záverom prednášky pozval všetkých účastníkov na spoločnú večeru v jednej z odporúčaných reštaurácií.

Posledný deň

Posledný deň konferencie bol v znamení zmien
v programe. Oficiálne stránky sa nezhodujú s reálnym
programom. Prednášky sa najskôr odohrávali v jednej
sekcii a až po prvej prestávke sa rozdelili na sekcie
dve. Prednáškový deň zahájil Paul McKenney s prezentáciou témy real-time vs. real-fast.
Na túto prednášku som sa vyslovene tešil a prišlo mi
vhod, že moju prednášku presunuli na iný termín.
Pôvodne sme mali prednášať paralelne. Mohol som
si teda v kľude vychutnať túto zaujímavú tému. Rozvinul a vysvetlil príspevok Petra Okecha z predchádzajúceho dňa. Vysvetlil prečo moderné procesory
založené na superskalárnej architektúre nie sú deterministické ako dokazujú Petrove merania. Nedeterministickosť má za následok rýchlejší beh
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grafických desktopových prostredí a prehrávanie
videa. Preto k nej výrobcovia procesorov pristúpili.
Pre hard real-time je to však zmena k horšiemu. Porovnal požiadavky na softvér a hardvér z pohľadu
hard real-time a multimediálnych funkcií, ktoré dnes
hýbu svetom osobných počítačov.

dozvedieť zo zborníka. Druhá sekcia sa konala vo výpočtovom stredisku. Nosná téma sekcie bola
Preempt Patch. Taktiež som prednášky tejto sekcie
nesledoval. Len počas prestávky som nazrel, aby
som si spravil predstavu o výpočtovom stredisku
drážďanskej technickej univerzity. Jedná sa skutočne
o rozsiahle priestory. Nahliadol som do desiatich
miestností, kde každá bola vybavená 20 až 25 PC,
projektorom a ostatnými potrebnými zariadeniami
pre modernú výučbu. Najmenej 75% učební je vybavených počítačmi so systémom Linux.

Prednáška real-time, real-fast

Druhá prednáška v spoločnej sekcii bola o Preempt
Patch na architektúre ARM autora Jana Altenberga. Ukázal, že problém nepredvídateľnosti správania sa týka len procesorov s architektúrou x86
a nie ARM alebo MIPS. Poukázal však na iné
problémy reálneho času na architektúre ARM.
Jedná sa najmä o problémy so správou pamäte,
ako aj vyrovnávacích pamätí (cache). Poukázal na
rozdiely medzi subarchitektúrami ARM 7 a ARM 9.
Po tejto prednáške sa konferencia rozdelila do troch
sekcií. Jedna bola vo vedľajšej budove. Tu sa pozbieralo niekoľko prednášajúcich, ktorí sa zaoberali hard
real-time modifikáciami linuxového jadra. Tejto sekcie som sa nezúčastnil, takže podrobnosti sa dajú
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Vstup do výpočtového strediska

V sekcii, kde som zotrval, som mal naplánovanú
prednášku ihneď po prezentácii čínskych študentov. Ich témou bola modifikácia Preempt Patch pre
procesor loongson 2F. Jedná sa o procesor na architektúre MIPS. Procesor loongson 2F je čínskej
výroby (pôvodný procesor loongson 2 bol vyrábaný
v licencii AMD Alchemy Au1200) a tvorí základ
vlastného čínskeho osobného počítača Lemote
Fuloong 2F. Procesor sa vyznačuje enormne nízkou
spotrebou (okolo 3W). Existuje k nemu softvérová
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vrstva, ktorá emuluje inštrukčnú sadu x86 za cenu
straty hard real-time vlastností. Prezentáciu si čínska delegácia predĺžila zo 45 na 75 minút a svojim prejavom odlákala významný počet poslucháčov. Pôvodne mali byť prezentácie prednesené
Prof. McGuierom, ten sa však konferencie zúčastniť
nemohol.
Asi 70 poslucháčov, ktorých neodradili čínski doktorandi si mohlo vypočuť moju prednášku o problémoch pri výučbe Linuxu pre priemyselných
programátorov. Zaoberal som sa vplyvom nižších
vzdelávacích stupňov na schopnosti študentov pracovať predovšetkým pomocou príkazového riadku.
Neschopnosť využívať textové príkazy sa javí ako
najväčší problém študentov pri zvládnutí
programovania pre prostredia typu OS UNIX.
Ďalšou skupinou problémov je vplyv politiky štátu
a spoločnosti Microsoft na vzdelávací systém. Na
záver bola prediskutovaná neschopnosť univerzít
prispôsobiť sa zmeneným podmienkam pre výučbu
informatiky. Z diskusie vyplynulo, že s týmto
problémom sa potýkajú viaceré pracoviská všade
na svete. V našom školstve sú tieto problémy
najvypuklejšie. Unavení poslucháči mali možnosť
nabrať sily počas obednej prestávky vo vynikajúco
vybavenej starej jedálni.
Poobedná časť konferencie pokračovala už len
v dvoch sekciách. Sekcia o Preempt Patch už skončila. V hlavnej budove bola sekcia zameraná predovšetkým na plánovače. Talianska skupina
doktorandov prezentovala rôzne možnosti modifikácie algoritmu EDF (vysvetlené v predošlej časti).
Vylepšili predovšetkým prácu systému na viacerých jadrách. Zistili, že particiovanie jadier nie je
vhodné. Lepšie je nasadiť jediný plánovač pre vše-
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tky jadrá. Rozširovali počet frontov čo malo za následok udržiavanie úlohy na konkrétom jadre procesora a tým pádom efektívnejšie využitie
vyrovnávacích pamätí.
Po Talianoch sa ujali slova Američania. Snažili sa
navrhnúť univerzálny plánovací algoritmus, ktorého schopnosti sa dali modifikovať a dopĺňať
prostredníctvom zásuvných modulov. Tým pádom
je možné používať real-time plánovače v normálnom jadre na samostatnej doméne jadier procesora. Prístup umožňuje testovať rôzne stratégie
plánovania na rovnakej úlohe, prípadne meniť stratégiu za behu.
Posledným rečníkom bol Bjoern Brandeburg. Zameral sa na ďalšie možnosti výskumu a vývoja operačných systémov reálneho času. Dôležitým
faktorom budúceho vývoja bude zjednotenie terminológie a záujmov akademického a priemyselného
prostredia. Poukázal na rozdielne chápanie operačných systémov v oboch obciach. Víziami bola
zavŕšená posledná prednáška. V tejto téme sa pokračovalo aj po krátkej prestávke. V rámci prestávky
bolo prezentované budúcoročné miesto konania
RTLWS 2010. Konferencia sa bude konať na súkromnej univerzite (Strathmore University) v Keni.
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v úvodnom kurze, čo oddôvodnili nedostatočnou
mentálnou schopnosťou študentov informatiky
zvládnuť komplikovanejšie jazyky. Neexistencia
smerníkov v jazyku Java obmedzuje neskoršie štúdium systémového programovania. Na elektrotechnických školách sa ako prvý jazyk vyučuje
obvykle jazyk C. Zástupcovia z praxe reagovali
tým, že pravdepodobne zlyhávajú aj nižšie vzdelávacie stupne a nie je možné klásť všetku vinu
na univerzity.

Miesto konania RTLWS 201 0 Keňa a okrúhly stôl

Počas otvorenej diskusie pri okrúhlom stole, vystúpilo 7 hlavných rečníkov. V diskusii ľudia z praxe
poukázali na nedostatočnú kvalitu absolventov
informatiky, ako aj na fakt, že najlepší programátori jadra pochádzajú z elektrotechnických fakúlt.
Pre správne pochopenie jadra je potrebná aj istá
skúsenosť s hardvérom a tú majú lepšiu práve absolventi ekektrotechnických fakúlt. Vyzdvihli potrebu výučby teórie riadenia, ktorá musí byť
využitá pri tvorbe efektívneho plánovača. Domáci
učitelia poukázali na nutnosť výučby jazyka Java
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Vo večerných hodinách oficiálne ukončil konferenciu Carsten Emde. Uvidíme či objem financií v našom grante bude postačovať na cestovné
a ubytovanie na budúcoročnú konferenciu v Keni.
Kompletný zborník príspevkov z konferencie
je voľne dostupný.
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Zajímavá linuxová zařízení
http://penguin.cz/novinkyview.php?id=1226

V poslední době se objevilo několik nových přenosných přístrojů s operačním systémem Linux. Dnes se o některých stručně zmíníme.

Úvod

modelů nějaká specificky upravená distribuce, kte- a třeba taky odolnější (i když i FreeRunner vydrží
Sehnat dnes kapesní počítač nebo podobný pří- rá nemusí každému vyhovovat). Sympatická je ce- hodně, což jako docela velký nešika můžu z vlaststroj s Linuxem už dnes není až tak úplně na, která se dnes pohybuje někde kolem 150 euro. ní zkušenosti potvrdit).
nemožné. Dají se koupit netbooky (třeba od Dellu),
telefony (zpravidla ovšem se „systémem na bázi Pozoruhodnější asi bude novinka od Sharpu. Není to V Openmoko tento nápad rozvinuli a vyrobili přístroj
Linuxu“ jako je Android nebo WebOS), budíky s WiFi sice přímo nástupce linuxových strojů Zaurus, pro- WikiReader. Ten má několik dnes neobvyklých rya tak podobně. Na druhou stranu některé zajímavé tože je poněkud větší, ale i tak vypadá hodně zají- sů: černobílý displej s poměrně malým rozlišením
přístroje s Linuxem se už nevyrábějí. Zatímco mavě. Sharp Netwalker PC-Z1 je na netbook malý, (240x200), obrovskou výdrž (v řádu měsíců) a naNokia nahrazuje svoje linuxové webové tablety ale na PDA velký - má totiž 5" displej (s rozlišením pájení dvěma tužkovými baterkami (AAA) a žádné
koncepčně podobným linuxovým telefonem, na- 1024x600, tedy podobně jako podstatně větší net- bezdrátové sítě (vyjma microSD slotu v podstatě
příklad Sharp Zaurus už dnes nový seženete ob- booky), procesor ARM od Freescale (model i.MX515 žádný způsob připojení někam nebo komunikace
tížně, protože se nevyrábí.
s frekvencí 800 MHz), také 512 MB RAM a 4 GB disk s něčím). Mimochodem, tohle je ten „Project B“, kte(asi SSD). Displej je samozřejmě dotykový, ovšem rý slibovali při ukončení vývoje telefonů FreeRunner.
Malé a ještě menší notebooky
přístroj má i relativně velkou klávesnici. Pochopitelně
V nabídce různých obchodníků je možné najít ma- je k dispozici WiFi, USB port a slot pro kartu SD. Zalé notebooky s čínským procesorem kompatibilním jímavé je, že na něm běží linuxová distribuce Ubun- Uvnitř měl být linux (v každém případě bude softs MIPS. Příkladem budiž třeba Letux 400, ale naj- tu s ne moc upraveným pracovním prostředím (tedy ware v přístroji open source), takže kromě jednode se i jinde pod mnoha obchodními názvy a s růz- soudě podle zveřejněných obrázků), pochopitelně účelového prohlížeče encyklopedie s tím jistě
ným barevným provedením. Hardware se vždy s odpovídající programovou výbavou. Hmotnost je časem půjde dělat i něco dalšího. Dotykový dispzřejmě shodný: 7" displej (800x480), 335 MHz MIPS lehce přes 400 gramů. výdrž by měla být „velká“ (vý- lej to samozřejmě má.
procesor, 128 MB operační paměti a místo klasické- robce uvádí 10 hodin „v režimu stand-by“), což se
ho disku je 2 GB flashdisk. Samozřejmě má WiFi, ovšem potvrdí jedině vyzkoušením.
Z praktického hlediska jsem nejvíc zvědavý na čiklasickou drátovou síť a slot pro kartu SD a nějatelnost toho displeje (zdá se, že není podsvícený,
ké zdířky pro USB (jen 3 a jen USB 1.1). Vstup a vý- Něco opravdu speciálního
což může, ale nemusí vadit), vzhledem k charakstup zvuku najdete taktéž, ale externí monitor Novinky k telefonům Openmoko Neo FreeRunner teru hlavního použití se výrobce zatím moc nechlupřipojit nelze (což je taky důvod, proč ho nemám, jsou tu docela časté, čtenáři také asi vědí, že na bí technickými parametry (procesor je ARM na 20
protože cenou a hmotností pod 700 g by mi jinak ně je možné dostat offline verzi Wikipedie. Ovšem MHz, velikost paměti atd.). Na dnešní dobu nepro prezentace a výuku nejspíše vyhovoval). někdo by třeba rád měl specializovanou „elektro- zvykle nízká rychlost procesoru vyplývá z potřeby
Odkazovaná varianta je k mání s předinstalovaným nickou encyklopedii“ s mnohem delší výdrží na ba- dosáhnout co nejdelší výdrže baterií (ona frekvenDebianem, jiné modely mají (od výrobce je u jiných terku a s jednodušším ovládání než má telefon ce procesoru u takového Palmu III nebo Palmu V je
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ještě o něco nižší, a přitom rozhodně nejde o po- Zajímavé odkazy:
malý přístroj). Podle technické specifikace by tam
• Software WikiReaderu na Google Code (zatím
mělo být minimálně 2 MB RAM (a maximálně 64
tam toho moc není).
MB), takže osobně očekávám spíš tu spodní hrani• Popis použité elektroniky (soubor PDF).
ci. No uvidíme. Mimochodem, žádný interní disk
ani flash paměť to nemá, Linux startuje z vkládané Podstatnou věcí je cena - ta by měla být 99 US
karty microSD.
dolarů, je ovšem otázkou, jak bude tento parametr

vypadat v Evropě. To sice není málo (vzpomeňme
„stodolarové notebooky“ za 150 dolarů), na druhou
stranu to ani není zase až tak moc. Snad by to mělo být k dostání i v Evropě.

WikiReader aneb Wikipedia v kapse
Martin Holec

http://openmoko.cz/index.php/pages/read/8/WikiReader_aneb_Wikipedia_v_kapse

V dubnu 2009 byl odložen vývoj mobilního telefonu 3D7K (původně GTA03), následovníka Neo FreeRunner, na neurčito. Zároveň byl
oznámen záhadný projekt Plan B. Nikdo však nevěděl, o jaký Plan B půjde, ale podle dostupných informací má jít o mobilní zařízení třikrát
levnější než 3D7K a bez GSM modulu, tedy nemá se jednat o další mobilní telefon.
Teprve v říjnu 2009 společnost Openmoko Inc. představila svůj nový produkt – WikiReader, který se
vzápětí stal bestsellerem na známém zahraničním
e-shopu Amazon. Pojďme se společně podívat co
všechno umí a jaký je jeho potenciál.
Jak už název napovídá, jde o kapesní off-line podobu otevřené internetové encyklopedie - Wikipedia.
WikiReader obsahuje 3 milióny článků v angličtině
z wikipedia.org, byly však slíbeny i další jazykové
verze v budoucnu. Aktuálnost informací lze zajistit
dvěma způsoby. Prvním je stažení cca 4 GB souboru zdarma ze stránek WikiReaderu a jeho uložením
na microSD paměťovou kartu pomocí čtečky. Druhá
možnost je objednání ročního předplatného v ceně
29$, jehož součástí je dodání microSD karty s aktuálním obsahem Wikipedie každého půl roku.
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textem. Je tak vhodný pro každého, včetně dětí
a starších lidí.

WikiReader je jednoduchý na ovládání. K zadání
hledaného výrazu slouží klávesnice zobrazená na
displeji a ovládaná dotykem. Při čtení článku stačí táhnutím prstu po dotykovém displeji posunovat
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WikiReader má černobílý dotykový LCD displej o úhlopříčce 3,7" a rozlišení 240x200 pixelů. Černobílý displej ale není na škodu, reflexní displej je totiž
lépe čitelný na přímém slunečním světle než barevné LCD. WikiReader dále obsahuje 4 tlačítka:
on/off, search, history a random, které umožňují
vyhledávat článek na požadované téma, zobrazit
historii a nebo náhodný článek. WikiReader je napájen dvěma bateriemi typu AAA a vydrží na jedno
nabití až jeden rok při běžném denním používání
okolo 15min. Rozměry celého zařízení jsou
10x10x2 cm a váha 120g.

software libovolně upravovat a šířit. Díky této
otevřenosti se krátce po uvedení objevila podpora pro zobrazování obrázků ve WikiReaderu a byly
vytvořeny nové aplikace jako kalkulačka a připravují se hry. Jak je u této společnosti dobrým zvykem,
v brzké době by mělo dojít i ke zveřejnění kompletních specifikací hardware a schémat WikiReaderu.
Již teď jsou známá některá fakta o hardware. Srdcem WikiReaderu je 32-bit RISC mikroprocesor Epson S1C33E07 běžící na maximální frekvenci 60
MHz s až 22 KB interní SRAM (dle konfigurace)
a možností rozšíření o externí SDRAM o velikosti
až 64 MB. Součástí mikroprocesoru je ADC, GPIO,
SPI, LCD řadič a full speed USB 2.0, viz odkazy.
Můžeme se těšit na to, co komunita lidí sjednocená
okolo WikiReaderu z něj dokáže postupně vytvořit
a jaký bude jeho úspěch. Již teď je pro mnohé lákavá představa uložit si do něj i jiné encyklopedie
(např. Openmoko wiki), manuálové stránky nebo
e-knihy. Doufejme, že si WikiReader najde cestu
i k obyčejným lidem a pomůže jim kdykoliv najít
správné informace kdekoliv na světě.
Web: http://thewikireader.com
Cena: 99$ (1699 Kč).
Zdrojové kódy: http://github.com/wikireader
Epson S1C33E07: specifikace,
manuály: technický, programovací

WikiReader padne každému do ruky.

Samozřejmostí u Openmoko Inc. je otevřenost
jejich produktů. Jsou k dispozici zdrojové kódy veškerého používaného softwaru, a to pod svobodnými licencemi GNU/GPL a BSD, které umožňují
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Peťoš Šafařík

http://www.mandrivalinux.cz/obsahlarecenzemandrivalinuxu20100/

Mandriva Linux 2010.0 je zde. Testoval jsem jej, zkoušel, ohýbal, mučil, ale taky vychovával, rozmazloval a formoval. Pojďme se podívat,
jak se francouzská firma Mandriva S.A. předvedla, a co je nového v této verzi. Ve zkratce: třeba grafická prostředí KDE4.3.2, Gnome 2.28
či pro netbooky vytvořený speciál, Moblin.
Z Ovládacího centra Mandriva Linuxu je to namátkou rychlejší start DrakRPM
či drobnosti v DrakNetConfig. V tomto rychlém výčtu nesmím zapomenout
na Plymouth – nový systém pro grafický start operačního systému – a server
Nepomuk – v KDE nyní bude možné hodnotit soubory, dělat si k nim poznámky, prohledávat je a mnohé další. Pro ty, které zajímá ono srdce systému – jádro neboli kernel – poté vězte, že zde je to verze 2.6.31. Více se dovíte
v následující recenzi.
Aktualizované odkazy ke stažení najdete
v novince Vydán Mandriva Linux 2010.0

Jak dostat tučňáka do polepšovny aneb Instalace,
povýšení, aktualizace…
Mandriva Linux je distribuce vyvíjená a udržovaná firmou Mandriva S.A., sídlící ve Francii. Tato země patří mezi špičku, co se týče designu, což se odráží především v grafickém vzhledu. Nový Mandriva Linux 2010.0 je opět
elegantní a svěží, což se projeví už ve chvíli, kdy začnete bootovat instalační
DVD. Instalátor byl už v minulé verzi 2009 Spring přepsán do lehkého Webkitu, nyní jsou jen dolaďovány a upravovány jednotlivé moduly.

Nový vzhled automatického rozdělování oddílů na disku

Po zvolení jazyka, kterým bude instalátor komunikovat, a přijetí licence je
možné rozvrhnout disky. Toto místo je významně přepracováno, jak je vidět
na obrázku. Instalátor prohlédne disky a rozvržení souborových systémů na
oddílech a nabídne několik automatických možností, přičemž samozřejmě
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zůstává možnost ruční konfigurace oddílů. Při té je nutné ocenit možnost procházet zvlášť jednotlivé oddíly, protože ne vždy si uživatelé pamatují, jaká
data na kterém oddíle měli. Posouvání oddílů v rámci instalace nedělá instalátoru problém, přičemž se mi při testování neztratila žádná data. Nyní již
je možné mít všechny oddíly se souborovým systémem Ext4, tedy nejnovější
verzí linuxového Ext. Zatímco v minulé verzi šlo spíše o možnost, je nyní souborový systém Ext4 volen jako výchozí pro nově vytvořené oddíly. Instalátor
nově obsahuje i ovladač pro souborový systém NTFS, takže je možné s ním
upravovat i tyto oddíly.

Pokud systém aktualizujete pomocí instalačního DVD a jste uživateli KDE3,
měli byste se připravit na to, že KDE3 již není podporovaným prostředím a
nenachází se už ani ve zdrojích softwaru. Instalátor (resp. funkce aktualizace) při aktualizaci provede zálohu adresářů .kde na .kdeOLD nacházející se
v domovských adresářích uživatelů a následně přeinstaluje KDE3 na verzi
novou, KDE4.3.2.
Instalátor se vždy zachoval podle mých představ
a očekávání, přesto doporučuji provést zálohu
domovských adresářů na externí médium dříve,
než se do povyšování pustíte. Přeci jen jsou výsledná data, fotky a další dokumenty tím nejdůležitějším (nebo snad jediným důležitým), co
v počítači opravdu je.

Instalátor se mi zdá již opravdu robustní. Neselhal jediný z mnoha a mnoha
pokusů, které jsem v přípravě na edici Mandriva Linux 2010.0 CZ provedl.
Některé záměrně způsobené havárie, jako vypnutí počítače v průběhu formátování disku či vytažení (pravda, dosti násilné) instalačního média, skončily v nejhorším případě opětovným startem instalace. Nikdy poškozením
jiných oddílů disku nebo dokonce celého disku.
Po instalaci více jader si v nabídce GRUB vyberete buďto starší, nebo volbou
'Zavést Mandriva Linux 2010' nejnovější jádro. Start počítače je příjemně
svižný díky SpeedBootu, tedy funkci, díky které se co nejdříve zobrazí obrazovka, přičemž služby, které to dovolují, se spouštějí na pozadí.

Procházení oddílu v průběhu instalace

Neměl bych zapomenout na drobnosti jako integrovaný systém pro ověření hesla – zda-li je heslo dostatečně silné či nikoli. Přiznám se, že jsem nezkoumal a ani
nehledal algoritmus, kterým se toto ověření řídí, takže nemohu tvrdit, že ‘zabezpečená’ hesla jsou dobrá hesla, ale na hrubý odhad to vypadá dobře.
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Uživatelem vyladěné KDE 4. 3. 2
Startovací nabídka

V čem budeme pracovat – grafická prostředí

Co se grafických prostředí týče, byl Mandriva Linux vždy orientovaný na KDE,
což ovšem neznamená, že by se to projevilo u podpory dalších prostředí.
Mandriva Linux těží například i z toho, že oproti jiným distribucím nasadil Gnome až v opravné verzi 2.28.1 nebo KDE ve druhé opravné verzi 4.3.2. Tím je
zajištěno, že ty největší chyby jsou opraveny a zbývají většinou jen drobnosti.

Kdo řekne wow teď: KDE 4.3.2
Před rokem zařadila Mandriva do distribuce prostředí KDE4 a nahradila jím
KDE3. To bylo ve verzi 2009.1 přesunuto do repozitářů Contrib a ve verzi
2010.0 je odstraněno úplně. Přechod z KDE3 na KDE4 zvládne při povyšování
(pomocí appletu nebo DVD) automaticky instalátor, jak jsem již psal. Odebrání KDE3 a s ním všech Qt3 knihoven bohužel vedlo k tomu, že v distribuci
zatím nejsou přítomny aplikace, u kterých se nestihlo převedení na Qt4, tedy grafický engine KDE4.
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Toto není vzhled ihned po instalaci, ale s jistými uživatelskými úpravami (copyleft by Bibri).

O KDE4 již bylo napsáno mnoho. KDE4.3.2 již je naprosto stabilní (nezaznamenal
jsem jediný pád Plasmy nebo jiných aplikací v KDE4). Velice příjemným překvapením pro mě byla svižnost celého prostředí. Sice to není typický odlehčený
desktop pro netbooky, ale nebojím se jej použít i na procesoru o taktu nad 1200
MHz – a znám mnoho těch, kteří KDE4 používají i na slabších strojích.
Další příjemné překvapení pro mě byl KrandR, tedy applet, který dynamicky
mění rozlišení plochy dle připojeného externího monitoru i v případě, že zařízení připojíte ‘za běhu’ (tzv. hot-plug).
Velký kus cesty učinil program Amarok. Od verze 2.0, kdy byl plný nedodělků,
chyb a polofunkčních možností, přes novorozenecké neduhy, z něj vyrostl opět
mladý aspirant na krále přehrávačů. Dále je do distribuce zařazen Digikam verze
1.0, již stabilní a uživatelsky přívětivý program pro správu fotografií. Digikam umí
pracovat s mnoha typy fotoaparátů a zvládá jak protokol MassStorage, tak i PTP.
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Na první pohled je prostředí stejné už několik let, ale přesto se stále mění
a vyvíjí. Gnome je stabilní a konzervativní, takže uživatele nemá zas až tak
čím překvapit. Osobně jsem největší a nejužitečnější změnu viděl v novém
nástroji pro správu Bluetooth zařízení. Gnome poznalo můj mobil a všechny
mobily, které se mi povedlo sehnat. Zkoušel jsem spárovat je a dokonce i bezdrátová sluchátka (kvalita zvuku byla podle mého dána nikoli přenosem, ale
vlastními sluchátky… i když kdo ví?).

Přehrávač Amarok

Velikým krokem kupředu je server Nepomuk a jeho integrace do KDE4. Jedná
se o nový „sociální sémantický desktop“: představuje zcela nový pohled na
práci se soubory. Dovoluje přímo z Dolphinu soubory štítkovat, připojovat komentáře, ale také hledat nejen podle jména, ale i podle obsahu či vztahů
mezi soubory – při správném zacházení (štítky, komentáře, hodnocení) je s to Přítomno je Gnome ve verzi 2. 28!
rozpoznat soubory jednoho projektu, ačkoli jsou na různých místech adresářové struktury.
Podobně, jako je v KDE4 slibně vypadající server Nepomuk, má Gnome Zeitgeist. Sice zatím v testovacím provozu, ale podobně jako na webu bude
Klasický tučňák na klasický desktop: Gnome 2.28
možné i soubory třídit podle štítků, kategorií, souvislostí a dalších atributů.
Prostředí Gnome, na rozdíl od prostředí KDE, na svou velkou revoluci, tj. na
verzi 3, teprve čeká a vypadá to, že si ještě rok počká. I tak to nevypadá na Hroch? Kočka? Hročka: Moblin
velkou a razantní změnu jako v případě KDE4. Nové Gnome je, jak napsal Moblin.org je operační systém určený pro netbooky. Má optimalizace pro proJirka Eischmann na LinuxEXPRESu, spíše podzimní úklid před Gnome 3. A jak cesory Intel Atom a grafické karty téže firmy, velice často se objevující právě
dopadlo Gnome v podání Mandriva Linuxu?
v netboocích. Má velký potenciál. Kolegovi z redakce silně připomíná mik-
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rovlnku: na pár klepnutí mám ohřátý řízek. Sice ne všem musí tato práce vy- To, že vás nedostali, neznamená, že po vás nejdou: novinka pro zahovovat, ale zajisté se najdou i příznivci. Mandriva jej ovšem pojala zvlášt- bezpečení systému
ním způsobem: jako nové grafické prostředí.
Novinkou v zabezpečení je (a nyní mohou všichni paranoici zlehka zajásat)
Tomoyo-gui. Tomoyo je bezpečnostní modul, který dbá na chování jednotUpřímně řečeno byl pro mě Moblin v režii Mandrivy velkým zklamáním, pro- livých procesů v systému. Každý proces musí prokázat, co má v plánu udětože si v něm nedovedu představit práci. Na mém dvoujádrovém procesoru, lat, a Tomoyo podle vnitřních pravidel rozhodne, které procesy povolí a které
4 GB RAM a relativně slušnou grafickou kartou (k té se ještě dostanu) byl ne. Toto činí z nástroje Tomoyo šikovného pomocníka nejen pro zabezpečení
Moblin při pouhém procházení menu neuvěřitelně pomalý. Po asi deseti mi- počítače, ale při troše praxe poslouží například pro audit činností uživatelů
nutách a dvaceti klepnutích jsem to vzdal a Moblin odebral. Není to ani ope- třeba ve firmě. Tomoyo je v počítači přítomen již delší dobu. Novinkou je
rační systém a není to ani grafické prostředí.
ovšem tento grafický nástroj pro jeho nastavení.
Ještě jednou bych rád zdůraznil, že Moblin je zvláštní, ale funkční. Jsem si
jist, že Mandriva se vynasnaží, aby toto prostředí bylo funkční, ale zatím tomu tak není.

Poznámka šéfredaktora. Autor měl zřejmě smůlu, doteď nevíme, proč měl s bě-

hem prostředí takové problémy – konzultovali jsme to několikrát. Moblin jsem testoval
ve stejné době na Asus Eee PC a podobné chyby jsem nepozoroval. Chybí sice dotažení k praktické použitelnosti, nicméně celek byl funkční standardním způsobem.
(Kdybyste jako já neznali hročku, tak prosím. )

Novinky v systému
Greenpeace by zuřili – jádro kam se podíváš
Jádro systému z velké části určuje, jaký hardware bude podporován. Čím novější
verze, tím větší pravděpodobnost, že budou vaše zařízení podporována.
V nejnovější verzi Mandriva Linuxu je jádro 2.6.31, tedy opět širší podpora
hardwaru, především síťových a bezdrátových karet. Další novinkou jádra je
použití KMS (Kernel Mode-Setting). Tato funkce umí potlačit problikávání obrazovky v průběhu grafickém startu systému. Bohužel to na některých starších počítačích způsobuje problémy, ale pokud vlastníte aspoň trochu
modernější stroj, neměli byste se s nimi potkat. Snad potěším i majitele všech Tomoyo-gui: Nový nástroj nejen pro paranoiky-klikače
grafických karet Intel, kteří si s nimi v posledním roce užili své. Grafické karty
Intel fungují hned po nainstalování a fungují dobře. Ještě doplním, že ona ne- Hopsající tučňáci aneb Vzhled a design
funkčnost nebyla chybou Mandriva Linuxu, ale špatného ovladače.
O francouzské kuchyni se píší knihy, je tam nejvýše položený most na světě, krásné a elegantní dámy a Eiffelova věž. Z Francie pochází velká část
slavných a velkých malířů a uměleckých směrů. Nový vzhled systému na vás
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dýchne již při startu a díky novému správci startovací obrazovky to vypadá
prostě dobře, lehce, dynamicky a elegantně. A téma skupinky dovádivých
tučňáků vás bude provázet v grafických prostředích i jako výchozí pozadí.

Ovládací centrum Mandriva Linuxu: prostě to funguje! Jednoduše. . .

Byl kompletně přepsán nástroj pro úpravu síťových profilů – draknetprofile.
Tohle byl krok, na který jsem už dlouho čekal. Nástroj již byl ve stavu, kdy
nebylo možné dělat skoro žádné změny. Proto se vývojáři rozhodli, že správu
profilů napíší znovu a povedlo se – správa profilů je napsána lépe. Zatímco
Proč máme rádi zrovna tohoto tučňáka aneb Ovládací centrum v dřívějších verzích mi systém s radostí „zamrzal“ při tvorbě nového profilu,
Mandriva Linuxu
nyní se vše obejde bez problémů a prostojů. Navíc potěší možnost změny
Ovládací centrum Mandriva Linuxu patří mezi silné zbraně této distribuce, je profilu takřka na pár (4) kliknutí.
tedy dobré udržovat mechanismus namazaný: změny tak postihly i ovládací centrum. Byly odebrány některé staré a neudržované nástroje a přibyly
nové. Jedním takovým je například již zmiňovaný Tomoyo-gui.
Nová startovací obrazovka (tzv. bootspash) Mandriva Linuxu 201 0. 0 se vám
prostě bude líbit
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DrakRoam jednoduše změní profil připojení

Klepnutím na různé položky změníte například proxy,
nastavení firewallu a to, že DrakRPM nebude využívat
wget, ale rsync (například).

Milovníky terminálu a konstrukcí plných lomítek, stříšek a teček pro změnu snad
potěší, že od této verze je možné v balíčcích prohledávat pomocí regulárních
výrazů. Jen je třeba pracovat v aplikaci DrakRPM a regulární výrazy povolit.

Zatržením této volby vypnete klávesovou zkratku pro restart grafického
prostředí

Bohužel je dle mého ještě hodně práce v oblasti snímkování (zálohování) systému. Nástroj DrakSnapshot, který je přítomen ve výchozí instalaci, nesplňuje mé představy. První polovina, tj. nastavení a provedení snímkování, je
naprosto v pořádku. Horší je, pokud máte chuť či nedej bože potřebu systém
ze snímku obnovit. Pokud vám systém nabootuje, máte více méně vyhráno.
Nyní je jen třeba přijít na ten správný příkaz, kterým snímek obnovíte
(draksnapshot-restore). Přes ovládací centrum není bohužel možné systém
obnovit a obnovu musíte spustit z příkazové řádky. V dřívější verzi bylo možné
snímky obnovit přímo volbou z instalačního DVD.

Je reinkarnována klávesová zkratka [Ctrl+Alt+Backspace]. Nyní je možné
prostým zatržením volby v DrakX11 zvolit, zda-li bude možné váš grafický
server násilně ukončit, nebo ne. Pokud bude zkratka povolena, při prvním
stisku pouze zazní systémový zvonek. Abyste X.org server skutečně vypnu- Domácí sít? Posaďte k tomu slepici
li (restartovali), bude nutné stisknout sekvenci [Ctrl+Alt+Backspace] rychle Mandriva zapracovala a je vidět, že se celá distribuce Mandriva Linuxu podvakrát za sebou.
sunula o značný kus kupředu. Konečně se mi povedlo zprovoznit sdílení dis-
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ků a adresářů pomocí Ovládacího centra. Domácí heterogenní síť jsem naNově se znovuobjevil kancelářský balík KOffice2. Je
konfiguroval za asi dvacet minut včetně pauzy na kafe. Sdílení pomocí prokompletně přepsán do Qt4 a ač je zatím ve stádiu
tokolu Samba a NFS. Sdílím tiskárny, skener, několik disků. Pomocí
testování (beta-verze), pracovat se už v něm dá.
DrakWizardu (sady programů z balíčku drakwizard) mám FTP server, DNS či
lokální časový server. Vše na první pokus funkční a nainstalováno „slepičím Ovšem nejen prací živ je člověk. Občas si rád zabrouzdá po internetu a pokud
způsobem“, kdy klepete do klávesy [Enter], dokud nevidíte Hotovo.
se mu nebude líbit Firefox ve verzi 3.5, může zkusit například odlehčený Midori. Je to lehký prohlížeč založený na jádru Webkit, má pluginy a stejně jako Opera i uživatelské skripty.

TGV mezi linuxovými systémy

Obecně řečeno se nová verze opět povedla. Nové KDE4.3.2 i Gnome 2.28.1
jsou velice stabilní a příjemně se s nimi pracuje. Je pravda, že každý vyžaduje jiný přístup – KDE je revoluční, zatímco Gnome evoluční. Na pohledné
KDE si zvyknete poměrně rychle. Je oproti dřívějším verzím 4.2 překvapivě
svižné a stabilní. Gnome se pomalu připravuje na nové Gnome 3. Stejně tak
jsem rád za nástroje Ovládacího centra, ať již ty, co jsou tam ve výchozí instalaci, nebo které si můžete doinstalovat z dalších balíčků, jako je Tomoyogui nebo DrakWizard.
Mandriva Linux 2010.0 se povedla a stejně jako minulá verze se snad ubírá
správným směrem.

Nastavení sdílení adresářů přes NFS je prakticky jen vypsání cesty ke sdílenému adresáři, případně povolení zápisu

Tučňák a jeho kamarádi: Programové vybavení

Mandriva opustila OpenOffice.org od firmy Sun a do distribuce nasadila komunitně vyvíjenou verzi Go-OpenOffice.org. Pro uživatele z toho plynou v podstatě jen výhody. Zůstane vše, co jste znali z původní verze, jen přibudou
některé funkce a pluginy (zásuvné moduly). Mezi ty nejpodstatnější řadím
podporu SVG formátu, rychlejší start a možnost minimalizovat celý OpenOffice.org do ikony v informační části panelu stejně, jako to jde u klientů pro
IM komunikaci nebo u hudebních přehrávačů.
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Zajímavosti ze světa aplikací Mozilla

www.openmagazin.cz

Firefox slaví 5 let. Návrh vzhledu Firefoxu 3.7 a 4.0 pro Linux. Jak funguje blokování doplňků ve Firefoxu. Finanční výsledky Mozilly za rok
2008. Výběr několika článků a novinek z portálu Mozilla.cz.

Firefox slaví 5 let

ly být Firefox 3.7 a 4.0. S nimi přijdou i změny GUI
Firefoxu. Dosud byly prezentovány návrhy budoucího vzhledu Firefoxu pro Windows a pro Mac OS
Věřte nebo ne, dnes je to přesně 5 let od vydání Fi- X. Nyní přišel na řadu vzhled Firefoxu pro Linux,
refoxu 1.0. První stabilní verze, která vyšla 9. listopa- který je dle slov návrhářů grafického rozhraní vzhledu 2004, přinesla uživatelům webový prohlížeč, který dem ke své roztříštěnosti docela oříšek.
prolomil tehdejší monopol Internet Exploreru a posunul Internet o velký kus dál. Nyní, po pěti letech, Jak si na obrázcích níže můžete všimnout, zůstane Fimá Firefox po celém světě přes 330 miliónů uživa- refoxu 3.7 pro Linux oproti verzi pro Windows hlavní
telů, průměrný tržní podíl v Evropě je necelých 35 % nabídka (ve výchozím nastavení). Ve Firefoxu 4.0 však
a je dostupný ve více jak 70 jazycích. Uznejte, že je zmizí, ale jak návrháři uvádí, půjde ji vrátit zpět. Náto dobrý důvod k oslavě. Ku příležitosti tohoto jubi- vrhy pro Linux se tak proti Windows rámcově liší poulea vytvořila Mozilla speciální stránky, které mají ten- ze zobrazení hlavní nabídky ve Firefoxu 3.7 a spojením
to milník připomenout. Mrkněte na ně.
tlačítka Zpět a Vpřed podobně, jako je tomu ve
Windows. Zbytek je stejný jako u návrhů pro Windows.
http://www.mozilla.cz/zpravicky/firefox
slavi5let/

stručnosti shrnout, jak blokování doplňků ve Firefoxu funguje. Asi nejčastějším případem blokování doplňků je blokování z důvodu nekompatibility doplňku.
Týká se to zejména rozšíření a motivů vzhledu, které si v sobě nesou informaci o tom, pro jaké verze
jsou určeny (jinak řečeno, v kterých verzích budou
dle slov autorů fungovat). Pokud typicky aktualizujete na novější hlavní verzi (např. z 3.0 na 3.5), může
se vám stát, že některé doplňky nebudou pro novou
verzi dostupné. V takovém případě je Firefox zakáže, i když lze tento zákaz na vlastní riziko obejít.
Firefox, podobně jako jiné prohlížeče, obsahuje
funkci pro automatickou aktualizaci. Ta umožňuje
aktualizovat jak samotný program, tak nainstalované doplňky. Přes zabezpečený kanál se Firefox pravidelně dotazuje, zda nejsou dostupné
aktualizace. Automaticky se pak instalují pouze minoritní aktualizace prohlížeče (ve výchozím nastavení, které lze změnit), instalace doplňků
a přechod na novější major verzi Firefoxu musí
uživatel odsouhlasit.

V poslední době se v souvislosti se zablokováním
doplňku .NET Framework Assistant objevily diskuJak funguje blokování doplňků ve se o funkci automatického blokování doplňků. TaNávrh vzhledu Firefoxu 3.7 a 4.0 pro Linux Firefoxu
to funkce je součástí Firefoxu od verze 2.0
http://www.mozilla.cz/zpravicky/navrhvzhle http://www.mozilla.cz/zpravicky/jak
a umožňuje buď přímo zablokovat doplněk (tzv.
dufirefoxu37a40prolinux/
fungujeblokovanidoplnkuvefirefoxu/
hard block) či uživatele na problematický doplněk
Zatímco finišují práce na Firefoxu 3.6, vývojáři již O tom, jak funguje blokování doplňků Firefoxu, ko- upozornit a dát mu volbu, zda si přeje doplněk zapomalu pracují na dalších verzích, kterými by mě- luje řada mýtů a polopravd. Pojďme si tedy ve kázat (soft block). Funkce se používá zřídka a pou-
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ze v případech, kdy uživatelům hrozí aktuální ne- Finanční výsledky Mozilly za rok
bezpečí, případně u doplňků, které nějakým způ- 2008
sobem znefunkční aplikaci. Seznam blokovaných http://www.mozilla.cz/zpravicky/financni
doplňků je pak veřejně dostupný a je pravidelně vysledkymozillyzarok2008/
zabezpečeně stahován ze serverů Mozilly.
Mitchell Bakerová prezentovala finanční výsledky
Mozilly za rok 2008. Tento rok byl z pohledu MoFirefox je dobře konfigurovatelný, takže pokud z ně- zilly úspěšný a příjmy dosáhly 78,6 miliónů dolajakého důvodu nechcete uvedenou funkci používat, rů (oproti 75,1 miliónů v roce 2007) . Převážná část
máte možnost ji snadno vypnout. Protože se však finančních příjmů je z integrovaného vyhledávání
jedná o bezpečnostní funkci, nedoporučujeme tak a pochází od společností jako jsou Google, Yahoo,
činit. Mozilla se navíc snaží jít s bezpečností dále Amazon, eBay a další. Výdaje pak narostly na 49,4
a s příchodem Firefoxu 3.6 nabídne automatickou miliónů dolarů (oproti 33,3 miliónů v roce 2007)
kontrolu aktuálnosti zásuvných modulů a navíc za- a tvoří je náklady na mzdy zaměstnanců a inčne ignorovat snahy externích aplikací o své rozší- frastrukturu.
ření mimo standardní formu doplňků.
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Mozilla aktuálně na plný či částečný úvazek zaměstnává přes 200 lidí po celém světě. Mozilla též
za rok 2008 darovala na grantech a dotacích přibližně 1 milión dolarů. V rámci nich podpořila
projekty jako je MozDev, podporu přístupnosti
v knihovně jQuery, HTML 5 video či rozšíření Firebug. Odpovědi na některé otázky týkající se finančních výsledků lze nalézt v uveřejněném FAQ.

Podpořte Liberix a jeho konkrétní aktivity

www.openmagazin.cz

http://www.liberix.cz

Liberix, o.p.s. aktivně prosazuje volně šiřitelný software, organizuje vzdělávací akce, spravuje obsah webových portálů, vydává tento
elektronický časopis, překládá software a zapojuje se do mnoha různých aktivit. Mnohé činnosti vykonávají dobrovolníci, některé činnosti
je ale vhodné zaplatit, protože také v neziskovém sektoru jsou finance důležitým motivačním prostředkem. Hledáme proto dárce a mecenáše.

Podpořte nás finančním darem

užijeme výhradně na financování našich hlavních
Obracíme se na vás s prosbou: Podpořte naše ak- aktivit. Doporučujeme vám k přečtení dokument
tivity finančně . Peníze jsou univerzální pomoc a my Zakládací listina společnosti (PDF; 1,8 MB).
je také potřebujeme. Vítáme podporu v jakékoliv
výši, protože nám umožnit realizovat některý z naRádi vám vystavíme doklad o poskytnutí
šich cílů. Dary přijímáme na následujícím transpadaru, kontaktujte nás, prosím. Každý dárrentním účtu:
ce bude uveden na stránce Pomáhají nám.
• 2100055120/2010 (FIO) – online náhled na
účet

Začněte odebírat newsletter –
informace z Liberixu

Aktivity obecně prospěšné společnosti směřují k naplňování cílů hlavní činnosti, nikoliv k vytváření zisku. Pokud bude (např. prostřednictvím doplňkových
činností) vytvořen zisk, ze zákona musí být použit
ve prospěch plnění hlavních činností. Dary tedy po-

• Dění v Liberixu – každé druhé úterý, počátek
1.12.2009
• openMagazin – jakmile bude dostupné nové
vydání

Každá z nich bude příjemcem jiných informací,
pokud máte zájem dostávat maximum, vyberte
všechny skupiny (stiskněte klávesu Ctrl a klikněte
na skupiny myší). Po vyplnění formuláře vám přijde potvrzovací e-mail, klepněte prosím na odkaz,
který je v něm uvedený – jinak nebude vaše přihlášení funkční.

Jak se odhlásit
V každém e-mailu bude odkaz na odhlášení. OdLiberix, o.p.s., připravil pro své partnery, spolupra- hlášení je celkové, tedy ze všech skupin.
Uvádíme aktuální seznam činností, které financuje- covníky, fanoušky a další zájemce nový informační
me z darů a zisku. Pokud vás zajímají další infor- servis. Přihlaste se k odběru newsletteru a nechte Jak změnit skupiny
mace, neváhejte se nás zeptat.
si pravidelně zasílat informace o dění ve Pokud chcete přidat nebo ubrat tematickou skupinu,
společnosti, jejich úspěších, plánech či potřebách. napište nám prosím na adresu info@liberix.cz, a to
• odměna za redakční práce – příprava open- Newsletter bude také informovat o nových vy- z adresy, která je přihlášená pro příjem newsletteru.
Magazinu
dáních elektronického openMagazinu.
Skupiny vám nastavíme podle vašeho přání.
• odměna za korektury – články na našich
webech
Jak se přihlásit
Napište nám, prosím, jak bychom měli
• honoráře autorům za články na našich Registrovat se můžete na stránce http://newsletslužbu vylepšit, o jaké informace máte záwebech
ter.liberix.cz/register.php. V současné době objem, v jakém formátu bychom měli news• odměny za grafické práce
sahuje newsletter následující skupiny:
letter zasílat apod. Děkujeme!
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Výukové texty ke všem čtyřem jazykovým modulům jsou
již připraveny a přiblížila se fáze dalšího zpracování.
Nyní budou nahrány a sestříhány zvukové záznamy
učebnice. Projekt zdárně pokračuje.

