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Máte problémy se zavirovaným počítačem? Chcete se zbavit starostí o
jeho zdraví a nechcete neustále mít zaplněnou paměť běžícími
ochrannými programy? Pak si můžete nainstalovat některou z
distribucí Linuxu. Hned v prvním článku tématického okruhu se dozvíte, co je to
linuxová distribuce a které jsou oblíbené. V dalších článcích jsou rozebírána jednotlivá
desktopová prostředí, jejich výhody a nevýhody.
OpenMagazin vám ukáže, že Evropa se přiklání k open-source softwaru. I v České
republice se najde mnoho škol, které ho používají. Začtěte se do článku o jedné z nich.
Recenze na hru Minecraft vás naláká k využití chvil odpočinku právě s ní. Děkujeme
všem, kteří kopírují, sdílejí a rozesílají e-zin všem svým známým a přátelům. Lidé z
Liberixu ho vytvářejí pro vás, čtenáře, a také díky vašim darům může vycházet.
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Distribuce
Desktopová prostředí kontra správci oken
GNOME
KDE 4: Vrchol desktopové evoluce?
Xfce – seznámení s prostředím

Recenze
●
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Minecraft – fantazii se meze nekladou
Recenze Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin: LTS jak se patří
Ubuntu 12.04 Precise Pangolin: důstojný nástupce na pět let

Návody
●

Barevné i nebarevné triky s fotografií: Další efekty
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Jak upravovat vektorovou grafiku ve Scribusu

Praxe
●
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Canonical: Kdo stojí za nejpopulárnější distribucí
Evropa se stále více přiklání k open-source softwaru
Na střední škole v Plzni používají OpenOffice.org
Je Linux opravdu jen na 1 % desktopů?

Události
●

Petr Hodač, InstallFest: aktivních a zapálených lidí ubývá

Rozhovory
●

LibreOffice on-line bude skutečným konkurentem Microsoft Office 365

Stáhnout ve formátu PDF
●

http://www.openmagazin.cz/pdf/2012/openMagazin-2012-06.pdf

Stáhnout ve formátu ePub
●

http://www.openmagazin.cz/pdf/2012/openMagazin-2012-06.epub
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