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Maemo a!Moblin se spojují v!MeeGo
Velmi zajímavou zprávu oznámily spole!nosti In-

tel a!Nokia. Rozhodly se toti", "e budou ve v!voji li-
nuxové mobilní platformy nadále spolupracovat
a!jejich projekty Maemo a!Moblin se spojí do jednoho,
kter! ponese název MeeGo.

Maemo je mobilní platforma z! dílny finské
spole!nosti Nokia. První verze vy"la ji" p!ed více ne"
!ty!mi lety a!Maemo OS byl instalován v!hradn" na
komunikátory Nokia. Posledním ze série t"chto komu-
nikátor# byla Nokia N900, která vy"la minul! rok.
Maemo bylo p#vodn" postaveno (a!aktuální verze stá-
le je) na GTK, ale poté, co Nokia odkoupila spole!nost
Trolltech, bylo rozhodnuto, "e Maemo 6 bude posta-
veno ji" na knihovn" Qt.

V!voj platformy Moblin za!al v! laborato!ích
spole!nosti Intel roce 2007 a! jejím cílem bylo na-
bídnout opera!ní systém pro po!íta!e osazené proce-
sorem Intel Atom. Moblin nabízí velmi inovativní
rozhraní, které je zalo"eno na knihovnách GTK a!Clut-
ter. V!poslední dob" toto prost!edí p!evzalo i!mnoho
ostatních distribucí.

Spojení obou platforem bylo docela p!ekvapením,
proto"e ka"dá pou"ívá rozdílné technologie. Maemo
Qt a!balí!kovací systém APT, kter! je znám! z!Debi-
anu, a!Moblin GTK a!balí!kovací systém RPM, kter!
je p#vodn" z!dílny Red Hatu. Ob" strany ale uvád"jí,
"e spole!n!mi silami se jim poda!í vytvo!it silnou mo-
bilní platformu, která bude snadn"ji odolávat ostré
konkurenci. Spole!né !e"ení by m"lo vyu"ívat RPM

a!a! plno zpráv tvrdí, "e MeeGo bude pou"ívat jen Qt,
oficiáln" podporovány budou i!GTK a!Clutter. Platfor-
ma by také m"la b!t otev!ena komukoliv a!neome-
zovat se pouze na za!ízení Intelu a!Nokie.

Spole!né vyjád!ení p!edstavitel# Intelu a!Nokie:
http://www.youtube.com/watch?v=tMLtdnqnhtc

WebmasterPro: OpenOffice.org má v!!R 22!%
Minule jsem p!inesl informace o!tom, "e n"meck!

magazín WebmasterPro p!i"el se statistikou, podle kte-
ré má open source kancelá!sk! balík v!N"mecku po-
díl 21!%. Tato informace vyvolala takovou vlnu zájmu,
"e se auto!i rozhodli zve!ejnit i!v!sledky pro ostatní
zem". Zajímav!ch v!sledk# se do!kala #eská repub-
lika, která se spole!n" s!Polskem umístila úpln" na "pi-
ci. Podle této statistiky má u!nás OpenOffice.org podíl
22!% a!MS Office 76!%. Ostatní kancelá!ské balíky za-
znamenaly mizivé podíly. Zajímavostí také je, "e na
prvních t!inácti místech se umístily evropské státy.

Google v"noval Wikipedii 2 miliony dolar"
Wikipedia pat!í k!jedn"m z!nejúsp""n"j"ích projek-

t# na Internetu. Zachovává si v"ak sv#j nekomer!ní
charakter a!odmítá jakoukoliv reklamu. Z!tohoto d#-
vodu je "ivotn" závislá na darech. Proto se na Wikipe-
dii pravideln" objevují v!zvy, aby u"ivatelé p!isp"li na
chod Wikimedia Foundation, která se stará o!chod
Wikipedie a!p!idru"en!ch projekt#. Nejen z!drobn!ch
p!ísp"vk# u"ivatel# je Wikipedie "iva, ob!as p!isp"jí
v"t"ími !ástkami i!spole!nosti. Tentokráte to je Google,

kter! oznámil, "e na chod Wikipedie p!isp"je dv"ma
miliony dolar#. Organizaci to v!razn" pomohlo. P#-
vodn" plánovala p!íjmy ve v!"i 8 milion# dolar#, ale
nakonec bude hospoda!it s!rozpo!tem 9,4 milion#.

Oracle kon#í s!podporou p!ístupnosti
Kdy" Oracle obhajoval akvizici spole!nosti Sun

Microsystems, du"ovali se jeho p!edstavitelné, "e nebu-
dou open source projekty, na kter!ch se Sun podílel,
utlumovat. Realita v"ak není pro open source tak pozi-
tivní. Na za!átku února toti" propustil dva v!vojá!e z!t!-
mu Accessibility Program Office, kter! d!íve pat!il pod
Sun. Oba byli nejd#le"it"j"ími v!vojá!i program# pro
p!ístupnost v!GNOME. Jeden z!nich byl dokonce vedou-
cím projektu a!projekt tím ztratil de facto jediné dva pla-
cené v!vojá!e. Jedinou organizací, která tak nyní
v!znamn"ji podporuje p!ístupnost v!GNOME, je Mozil-
la Foundation, která p!ed nedávném v"novala na její v!-
voj 10 tisíc dolar#. Cel! projekt se nachází ve svízelné
situaci a!oblast, ve které se GNOME v!rámci open sour-
ce projekt# pohybuje na "pi!ce, pravd"podobn" !eká
v!podzimním GNOME 3 patrná regrese. Jeden z!pro-
pu"t"n!ch v!vojá!# napsal do po"tovní konference v!-
vojá!# GNOME návrh, jak se s! touto situací poprat.
V"ichni v!vojá!i by pr! m"li psát programy s!ohledem
na p!ístupnost, stejn" jako je pí"ou s!ohledem na loka-
lizaci do r#zn!ch jazyk#. Náklady na v!voj nástroj# pro
p!ístupnost by tak v!razn" poklesly.

Cel! p!ípad také p!iná"í otázku, jak moc to Oracle
myslí s open source softwarem vá"n". Jestli opravdu

Co se d"je ve sv"t" Linuxu a open source
Ji!í Eischmann

Maemo a Moblin se spojují v MeeGo, WebmasterPro: OpenOffice.org má v !R 22 %, Google v"noval Wikipedii 2 miliony dolar", Oracle kon#í s podporou
p!ístupnosti, "védská Pirátská strana podkopává svobodn! software, Adobe se p!idává k LiMo, K Facebooku se dá p!ipojit p!es Jabber, OpenOffice.org 3.2,
Gnumeric 1.10, PC-BSD 8.0 Hubble Edition, Linux Mint 8 – KDE a Fluxbox edice.

http://www.linuxexpres.cz/nova-verze-openoffice-org-v-cr-jej-pouziva-22-uzivatelu

http://www.h-online.com/open/news/item/Google-donates-two-million-dollars-to-Wikimedia-932876.html
http://www.openmagazin.cz
http://www.linuxexpres.cz/nova-verze-openoffice-org-v-cr-jej-pouziva-22-uzivatelu
http://www.linuxexpres.cz/modules/profile/userinfo.php?uid=1740
http://www.linuxexpres.cz/
http://www.eweek.com/prestitial.php?type=rest&url=http%3A%2F%2Fwww.eweek.com%2Fc%2Fa%2FMidmarket%2FMWC-Nokia-Intel-Partner-on-LinuxBased-MeeGo-Platform-591963%2F&ref=
http://www.youtube.com/watch?v=tMLtdnqnhtc
http://www.webmasterpro.de/portal/news/2010/02/05/international-openoffice-market-shares.html
http://www.webmasterpro.de/portal/news/2010/02/05/international-openoffice-market-shares.html
http://ostatic.com/blog/oracle-cuts-affect-gnome-accessibility-work
http://www.h-online.com/open/news/item/Google-donates-two-million-dollars-to-Wikimedia-932876.html


nebude pomalu a potichu utlumovat aktivity v open
source, které mu nenesou jednozna!n! profit. Sun byl
toti" znám! tím, "e investoval a podporoval i projekty,
které pro n"j nem"ly krátkodob" jednozna!n! p!ínos.

"védská Pirátská strana podkopává svobodn!
software

Zakladatel hnutí svobodného softwaru Richard M.
Stallman, kter! je znám dosti neústupn!mi názory na
svobodu v oblasti softwaru, napsal úvahu, která se v"-
nuje snahám "védské Pirátské strany. Její snahy jsou
známé, ostatn" i u nás ji" funguje její obdoba. Jedním
z cíl# je omezení autorského zákona. Pirátská strana
prosazuje, aby byl autorsk! zákon omezen na p"t let.
Po této dob" by byla ve"kerá díla uvoln"na pro ve-
!ejnost pod public domain. A! Stallman p!iznává, "e
tyto snahy podporuje, v!sledkem by bylo paradoxn"
po"kození svobodného softwaru. Ve"ker! software,
chrán"n! copyleftov!mi licencemi, jako je nap!. GLP,
by toti" byl po p"ti letech k dispozici v!vojá!#m pro-
prietárního softwaru. Naopak v!vojá!i svobodného
softwaru by nedostali z proprietárního softwaru nic.

Jeho zdrojové kódy toti" nejsou zpravidla k dispo-
zici a uvoln"ní programu pod public domain by auto-
ry nijak nezavazovalo je uvolnit. Navíc práva
proprietárního softwaru jsou upravena krom" au-
torského zákona také EULA. Podle Stallmana hrozí ta-
ké, "e by auto!i do program# umís$ovali !asové
bomby, které by programy znefunk!nily po p"ti letech
tak, aby byly nepou"itelné.

Jaké je podle Stallmana !e"ení? Návrh by podpo!il,
pokud by bylo zaru!eno, "e pod public domain budou
krom" GLP kódu uvoln"ny i zdrojové kódy propri-
etárního softwaru. Prakticky by to !e"il tak, "e by au-
to!i proprietárního softwaru dávali sv#j kód do
úschovny, z které by byl po p"ti letech uvoln"n ve-
!ejnosti.

Adobe se p!idává k LiMo
Vypadalo to, "e je LiMo hlavním linuxov!ch kan-

didátem na zánik p!i konsolidaci na trhu s mobilními
systémy, ale nevzdává se tak snadno. Média jsou sice
plná Androidu, ale na platform" LiMo se i nadále tvr-
d" pracuje, stojí za ní celá !ada v!znamn!ch v!robc#
mobilních za!ízení a nachází se na n"kolika desítkách
mobil#. Nejnov"j"í zprávou je, "e do organizace,
spravující LiMo, vstoupila spole!nost Adobe. Cílem
by nem"lo b!t n"jaké rozsáhlé aktivní zapojení do v!-
voje, ale spí"e zaji"t"ní, aby na platform" LiMo fungo-
valy produkty Adobe. Oznámena byla podpora pro
Flash, která by mohla b!t zajímavou konkuren!ní v!-
hodou vzhledem k tomu, "e ji mnoho v!znamn!ch
protivník# na trhu nemá.

K Facebooku se dá p!ipojit p!es Jabber
Potvrdila se informace, o které se "u"kalo u" n"ja-

kou dobu, tedy, "e Facebook vyu"ívá pro sv#j chat
protokol XMPP, kter! je znám! z IM sít" Jabber. V!-
vojá!i oznámili, "e Facebook sv#j Jabber server oteví-
rá pro r#zné klienty. Nyní se lze tedy p!ipojit k chatu
na Facebooku z kteréhokoliv klienta, kter! podporuje
Jabber/XMPP. Zatím to v"ak neznamená, "e by se Fa-
cebook choval jako standardní Jabber server, proto"e
nekomunikuje s ostatními Jabber servery a podporuje
pouze základní funkce. Oproti !e"ením, která se p!i-
pojovala do Facebooku p!es webové API, je v"ak p!i-
pojování p!es protokol XMPP mnohem stabiln"j"í.

Pro protokol XMPP to také znamená, "e se stal
mo"ná nejpou"ívan"j"ím IM protokolem na sv"t" (mi-
mo #ínu), proto"e jen Facebook mu p!inesl tém"! 400
milion# u"ivatel#. Dosud nejpopulárn"j"í slu"bou, vy-
u"ívající tento protokol, byl Gtalk/Gmail, kter! má
odhadem 40 milion# u"ivatel#.

Více se m#"ete do!íst v !lánku P!ipojení na Face-
book chat p!es Jabber.

Novinky ze sv"ta softwaru

OpenOffice.org 3.2
Po zhruba devítim"sí!ní práci se do!kal nejpo-

pulárn"j"í open source kancelá!sk! balík dal"ího vy-
dání. Hlavní novinkou verze 3.2 je podstatn" rychlej"í
start. Pomalé spou"t"ní bylo jednou z nejv"t"ích v!tek,
které na OpenOffice.org mí!ily. Podle m"!ení v!vojá-
!# se studen! start Writeru a Calcu zrychlil o 46 %. By-
la zlep"ena podpora formátu ODF. Jeliko" ji" nyní
OpenOffice.org vy"aduje vlastnosti ze specifikace
ODF 1.2, která v"ak je"t" není schválena jako ISO stan-
dard, je u"ivatel upozorn"n, pokud se do dokumentu
ukládá vlastnost, která je z verze 1.2. Podpora pro Me-
diaWiki byla vy!len"na z Writeru do samostatného
roz"í!ení.Facebook chat v Pidginu p!es protokol XMPP

http://www.linuxexpres.cz/aktuality/pripojeni-na-facebook-chat-pres-jabber
http://www.openmagazin.cz
http://www.linuxexpres.cz/
http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html
http://www.mobileburn.com/news.jsp?Id=8717
http://www.linuxexpres.cz/aktuality/pripojeni-na-facebook-chat-pres-jabber


V Calcu nyní m#"ete p!i vybírání okraj# vybrat
více mo"ností. Bylo vylep"eno automatické dopl-
#ování, !azení a manipulace se spojen!mi bu#kami.
Roz"í!eny byly n"které statistické funkce. Nedo-
statkem, kter! se Calcu vyt!kal snad nejvíce, je slab"í
práce s grafy. V nové verzi byla zlep"ena u"ivatelská
p!ív"tivost pr#vodce vytvá!ením grafu a p!ibyly nové
typy graf#. Impress a Draw mají nové poznámky pro
podporu spolupráce. Kompletní seznam novinek nalez-
nete na stránkách projektu.

Gnumeric 1.10
Ne ka"dému vyhovuje OpenOffice.org. P!edev"ím

na star"ích po!íta!ích m#"e b!t jeho provoz docela
t""kopádn!. V t"chto p!ípadech je dobré dát "anci
dal"ím kancelá!sk!m aplikacím. Mezi n" pat!í i Gnu-
meric, kter! je tabulkov!m procesorem v GNOME Of-
fice. Vyzna!uje se p!edev"ím nízk!mi nároky na
systémové zdroje. V nové verzi odstra#uje omezení
velikosti tabulky, která ji" m#"e b!t v"t"í ne" 256 x
65536. Byla vylep"ena !ást s grafy. V!razn" se zlep"i-
la podpora formátu ODF. Zdokonalena byla také
kompatibilita s Microsoft Excel. P!ibylo velké mno"-
ství funkcí a byla vylep"ena jejich rychlost. Rozsáhlé
tabulky v nové verzi zabírají mnohem mén" pam"ti.

Na stránkách projektu jsou k dispozici zdrojové kó-
dy. Nová verze bude dostupná v budoucích vydáních
distribucí a existuje také verze pro Windows, i kdy" ta
stále vychází z verze 1.9.16.

Novinky ze sv"ta distribucí

PC-BSD 8.0 Hubble Edition
Po p#l roce v!voje byla uvoln"na dal"í verze PC-

BSD. Tento systém je zalo"en! na známém FreeBSD,
oproti n"mu se v"ak zam"!uje na desktopového u"iva-
tele a sna"í se tak o maximální p!ív"tivost pro u"iva-
tele. Nová verze p!iná"í KDE 4.3.5, zbrusu nov!
instalátor, kter! umo"#uje nainstalovat jak PC-BSD,
tak FreeBSD. P!iná"í re"im Live, kter! je znám z linu-
xov!ch distribucí, u"ivatelé jej tedy mohou spou"t"t
p!ímo z DVD. Byl vylep"en! správce softwaru a 3D
akcelerace s ovlada!i NVIDIA funguje i v 64bitové
verzi.

Jak 32bitová, tak 64-bitová verze je ke sta"ení na
stránkách projektu. Minimální konfigurace je Pentium
II, 256 MB RAM, 10 GB volného místa na harddisku,
zvuková a sí$ová karta.

Linux Mint 8 – KDE a Fluxbox edice
Standardní edice distribuce Linux Mint, která je za-

lo"ena na desktopovém prost!edí GNOME, vy"la ji"
na konci listopadu, ale edice s dal"ími prost!edími vy-
cházejí se zpo"d"ním. V první polovin" února se do-
!kali i p!íznivci prost!edí KDE a Fluxbox. KDE edice,
vytvo!ená komunitou, p!iná"í KDE 4.3. Stejn" jako
standardní edice Linux Mintu i KDE edice vychází z
Ubuntu a tedy obsahuje i stejné verze program# jako
poslední vydání Ubuntu – 9.10 Karmic Koala. Novin-
kami jsou OEM instalace, vylep"en! správce softwaru
a správce aktualizací. Mezi programy, které se nachází

ve v!chozí instalaci, se dostaly MiniTube pro p!e-
hrávání videí z YouTube, Tucan pro nahrávání a
stahování z populárních server# pro sdílení obsahu,
Google Widgets a Songbird. Fluxbox edice je zalo"ená
na Fluxboxu 1.1.1. Krom" nov!ch systémov!ch ná-
stroj# p!iná"í zm"ny v nabídce program#.

Linux Mint 8 –KDE Edice, zdroj linuxmint.com

Ob" edice mají také 64bitové verze a jsou ke sta-
"ení na stránkách projektu. K dispozici zatím není oce-
#ovaná Xfce edice, u ní si budou muset u"ivatelé je"t"
chvíli po!kat. O standardní edici se m#"ete do!íst více
v !lánku Recenze: Linux Mint 8 Helena.

Gnumeric 1.10
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V"t"ina un*xov!ch emulátor# terminálu podporuje !ídící (escape) sekvence AN-
SI, které slou"í (mimo jiné) k!formátování v!stupu na textov!ch terminálech.

Nejd!íve si povíme n"co k!teorii a!pak si uká"eme ukázky kódu v!r#zn!ch
programovacích jazycích. Tato zále"itost není multiplatformní a!na Windows je
t!eba postupovat trochu jinak ne" na Linuxu a!jin!ch unixov!ch systémech. Ne
ka"d! emulátor terminálu má implementovánu podporu v"ech standardizova-
n!ch vlastností a!aby toho nebylo málo, n"které vlastnosti dokonce v!r#zn!ch ter-
minálech d"lají r#zné v"ci. To vám doufám posta!í jako pádn! d#vod k!tomu, abys-
te v!p!ípad", "e pou"ijete formátování ve svém programu, nezapomn"li i!na
mo"nost formátování úpln" vypnout.

Snad jsem vás je"t" neodradil. V!praxi to není a" tak hrozné. V"t"inou budete
chtít z!ejm" pou"ívat jen základní mo"nosti formátování textu a!s t"mi není "ádn!
problém na hojn" pou"ívan!ch emulátorech terminálu.

Tak"e jak na!to? Escapovací sekvence se tomu ne!íká jen tak pro nic za nic; es-
cape je toti" znak, kter! tyto !ídící sekvence zahajuje. Tedy je"t" spolu se!znakem
„[“, kter! jej musí následovat. Této sekvenci znak# se!!íká zkratkou CSI, a!to zna-
mená Control Sequence Introducer/Initiator – !esky iniciátor !ídící sekvence. Za!touto
sekvencí následuje samotn! p!íkaz. My se v!tomto !lánku budeme zab!vat pouze
p!íkazem ovliv#ujícím zobrazení textu na!terminálu. Jeho p!edpis vypadá takto:

CSI a[;b] m

Mezery jsou v!p!edpisu pouze pro p!ehlednost a!hranatá závorka zna!í voli-
telnost. A!co to znamená? CSI je zmi#ovaná zahajovací sekvence, tedy ESC+[.
Písmena „a“ a!„b“ jsou parametry, které nahradíme za !ísla. Za jaká? To zále"í
na!tom, co od p!íkazu o!ekáváte. Mo"nosti jsou vypsané v!tabulce ní"e. Za para-
metry je t!eba dát písmeno „m“ tak, jak je.

A te$, kdy" kone!n" prozradím, jak napsat znak escape, tak si to budeme moci
p!edvést. Máte t!i mo"nosti, jak napsat escape, bu$ \033 (umíst"ní znaku escape v!AS-
CII tabulce zapsáno v!osmi!kové soustav" je 33), \x1b (umíst"ní znaku v!ASCII tabul-
ce zapsáno v!"estnáctkové soustav" je 1B) nebo \e (styl jazyka C), co" je nestandardní
(a n"kde nepodporovan!), ale pom"rn" roz"í!en! zápis (dostupn! nejen v!C).

\033[31mAhoj barevn! sv"te!\033[0m

^^ ^- vypne formátování

`- zahájí v!pis v #ervené barv"

Jak je vid"t, v!tomto p!ípad" pou"íváme pouze parametr „a“ (z p!edpisu v!-
"e). Kdy" pou"ijeme zárove# i! parametr „b“, m#"eme nastavit dv" atributy
najednou stylem „a;b“, tak"e to pak celé vypadá takto: \033[a;bm, p!i!em" za!„a“
a!„b“ dosadíme !íselné hodnoty. Následuje v!b"r ze seznamu mo"n!ch hodnot
parametr#:

• 0 – vypne v"echny atributy
• 1 – tu!n! text
• 4 – jednoduché podtr"ení
• 5 – blikající text
• 7 – prohodí barvy pop!edí a!pozadí
• 39 – nastaví v!chozí barvu pop!edí
• 49 – nastaví v!chozí barvu pozadí
• 30 a" 37, 90 a" 99 – nastavuje barvu pop!edí (jako prom"nná „a“)
• 40 a" 47, 100 a" 109 – nastavuje barvu pozadí (jako prom"nná „a“)
U v!"e zmín"n!ch rozsah# hodnot není jasné, která hodnota nále"í které barv".

Proto následuje tabulka barev:

P!idám je"t" n"kolik ukázkov!ch parametr#, abyste si mohli ov"!it, "e to celé
chápete správn":

• 101 je sv"tle !ervené pozadí (10 = sv"tlé pozadí, 1 = !ervená)
• 34 je modré pop!edí (3 = pop!edí, 4 = modrá)
• 93 je sv"tle "lutá

Barevn! a formátovan! text v terminálu
David Watzke

V tomto #lánku se dozvíte, jak ovlivnit zobrazení v!stupu programu na terminálu. !lánek rozebírá p!edev#ím barvy a!základní formátování.

http://www.abclinuxu.cz/clanky/navody/barevny-a-formatovany-text-v-terminalu

#íslo
barva

0
!erná

1
!ervená

2
zelená

3
"lutá

4
modrá

5
purpurová

6
tyrkysová

7
bílá
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http://www.abclinuxu.cz/clanky/navody/barevny-a-formatovany-text-v-terminalu
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Ukázkové sekvence s!ob"ma parametry:
• \033[31;42m – !erven! text (31) na zeleném pozadí (42)
• \033[42;31m – toté"
• \x1b[32;1m – tu!n! (1) zelen! text (32)
• \x1b[34;4m – podtr"en! (4) modr! text (34)
• \e[101;34m – sv"tle !ervené pozadí (101), modr! text (34)
• \e[44;1m – modré pozadí (44), tu!n! text (1)

Poznámka: Nikdy nezapomínejte ukon!ovat formátování pomocí \033[0m.

Nyní p!ejdeme k!ukázkám z!praxe.

Bash
V Bashi lze barevn! text vypisovat pomocí p!íkazu echo s!p!epína!em -e.

echo -e "\033[31mAhoj barevn! sv"te!\033[0m"

for((i = 0; i<= 7; i++))

do

echo -e "(3$i) \033[3${i}mBarevn! text\033[0m

a(4${i}) \033[4${i}mbarevné pozadí…\033[0m"

done

Python
V Pythonu m#"ete pou"ít funkci print().

print("\033[32mZelen! text\033[0m")

YELLOW = '\033[93m'

END = '\033[0m'

print(YELLOW + "$lut! text!" + END)

Perl
V Perlu lze také pou"ít funkci print().

my @colors = ("cerna", "cervena", "zelena", "zluta",

"modra", "purpurova", "tyrkysova", "bila");

do {

my $number = 37 – $#colors;

my $color = shift @colors;

print "\033[${number}m${color}, \033[1mtucna ${co-

lor}\033[0m\n";

} while (@colors);

http://www.abclinuxu.cz/clanky/navody/unixove-nastroje-10-echo-grep#echo
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PuTTY na Symbianu je ukázkou toho, "e ne v"ude v"echny atributy fungují.
(Tu!n! text se zobrazí jako normální.)

C/C++
Lze pou"ít funkce printf() z!C nebo std::cout z!C++.

/* C nebo C++ */

#include <stdio.h>

void vypis_tucne(const char* text)

{

printf("\x1b[1m%s\x1b[0m\n", text);

}

/* C++ */

#include <iostream>

void vypis_tucne_cpp(std::string text)

{

std::cout << "\e[1m" << text << "\e[0m\n";

}

http://www.abclinuxu.cz/
http://www.openmagazin.cz


Na za!átek, stejn" jako loni, nejprve pár slov o!Mandriva
Linuxu 2010 CZ. Za jeho tvorbou stojí Ivan Bíbr a!kolek-
tiv (dále jako „autor“) a!vydává jej CPress. Inu, Ivan má
s!psaním knih a!!lánk# o!Linuxu letité zku"enosti. Na-
p!íklad lidé, kte!í si koupili n"kterou z!po!íta!ov!ch se-
stav Barbone, se s!podobnou p!íru!kou tohoto autora ji"
setkali a!já ji kdysi (na jiném serveru) ozna!il za nejlep"í,
jakou jsem zatím vid"l. Mandriva Linux 2010 CZ je opro-
ti 2009 CZ sice o!pár stránek krat"í, ale obsahov" bohat"í
a!cenov" shodná (aktuáln" ~500!K!). Obsahuje více ne"
400 stran o!Linuxu a!je to znát. Kniha je od první do po-
slední strany protkána praktick!mi radami o! v"ech
mo"n!ch aspektech pou"ívání tohoto systému. Je vid"t,
"e auto!i se s!popisovan!mi procesy, problémy a!jejich
!e"eními setkávají pravideln", tak"e p!esn" v"dí, co do
knihy napsat.

Srovnání, Extra DVD
Graficky do"lo k!drobn!m úpravám oproti lo#ské

knize. Je zde také zcela nová kapitola o!pou"ití systé-
mu na netboocích (o tom za chvíli podrobn"ji). Soft-
waru na DVD p!ibylo pár gigabajt#.

Instalaci z!Extra DVD je nutné provád"t a" po nain-
stalování vlastního systému (p!idání DVD jako dal"ího
zdroje pro instalaci nefunguje). U!init tak lze poklepá-
ním na dva instala!ní soubory v!ko!enu DVD; první je
univerzální, druh! zvlá"$ pro !eské a!slovenské u"iva-

tele. Instalovan! software zahrnuje mimo jiné: Acrobat
Reader, Skype, Opera, Mplayer, UnRAR, !eskou nápo-
v"du k!OpenOffice.org a!p!idání dal"ích vhodn!ch
repozitá!# do systému. A nyní u" ke knize.

Recenze: Mandriva Linux 2010 CZ
David Je!ek

Rok se s!rokem se#el, a!tak se p!ed n"kolika t!dny objevil ji# tradi#ní produkt z!#eského linuxového sv"ta, kniha doprovázená bohat!m obsahem na DVD:
Mandriva Linux 2010 CZ. Nakolik v!n"m autorsk! t!m v!#ele s!Ivanem Bíbrem zúro#il dal#í rok zku#eností s!Mandrivou a!jak se mu poda!ilo podchytit v#echny
zm"ny, na to se nyní spole#n" podíváme.

http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/mandriva-linux-2010-cz
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Kniha
Proto"e jde ale o!evoluci (p!ed)lo#ské knihy, nebu-

du zde letos ji" podrobn" stejn!mi v"tami opakovat,
co v"e kniha obsahuje. Pro!t"te si nejd!íve lo#sk!
!lánek, dnes se zam"!íme na zm"ny.

Instalace
64bitové procesory platformy x86 máme na trhu si-

ce ji" 7 let. Ale z!hlediska bezproblémovosti pou"ití
Mandrivy 2010 auto!i knihy nadále doporu!ují (pokud
nechce u"ivatel !e"it problémy se stabilitou !i hor"í
podporou té !i oné v"ci) instalovat 32bitovou verzi
Mandrivy. Pochopiteln", pokud máte v!PC t!eba 6 ne-
bo 8!GB RAM (nebo nedejbo"e více), pak patrn" víte,
do !eho jdete a!svoji velkou pam"$ chcete vyu"ívat.
Rada je ur!ena p!edev"ím za!áte!ník#m a!je dobré, "e
v!knize zazn"la. Kapitola o!instalaci dále zahrnuje ko-
mentá!e k!aktualizaci z!Mandrivy 2009.1.

Základy systému
Dal"í !ást knihy byla ji" kompletn" p!epsána pro

standardní prost!edí KDE!4 (KDE 4.3 auto!i pova"ují
ji" za velmi povedené), nechybí ale pochopiteln" ani
popis druhého majoritního prost!edí GNOME. Popi-
sy zahrnují také plasmoidy, screenlety, Google Gad-
gets, nastavení 3D desktop#. Dal"í zm"ny této sekce
knihy souvisí s!vy!azením KDE3.

Prost!edí KDE 4 a! jeho nastavení je v"nováno
celkem 40 stran knihy, sám jsem byl (jako „neKDEis-
ta“) p!ekvapen, co v"e o!KDE!4 a!mo"nostech jeho
konfigurace nevím. O!GNOME se povídá na tém"! 30
stránkách, takté" velmi podrobn". V"e je protkáno ilu-
stra!ními screenshoty, u!kter!ch je pouze "koda, "e
jsou !ernobílé, nicmén" to není v!tka, jen konsta-
tování. P!idání barevn!ch stránek by knihu bezpochy-
by v!razn" prodra"ilo.

U obou prost!edí je i! v!!et standardních kláve-
sov!ch zkratek, kter! m#"e slou"it jako rychl! p!ehled
v!p!ípad", "e v!prost!edí je"t" zpo!átku tápete. Kapi-
tolu rozhodn" hodnotím jako kvalitn" sepsanou a!p!e-
hlednou pro linuxového za!áte!níka.

Mandriva Linux na Netbooku
Speciální pozornost si zaslou"í nová kapitola knihy,

s!ní" t!m autor# reaguje na stále je"t" mlad! trend a!ob-
rovsk! úsp"ch mal!ch, levn!ch, av"ak mén" v!konn!ch
netbook#. Kapitola zmi#uje v! této souvislosti dv" "i-
kovná prost!edí: Xfce a!LXDE, op"t v!etn" popisk#.

V obecné rovin" se zde do!tete i!praktické infor-
mace o!bezdrátov!ch sítích na netboocích a!o!nasta-
vení grafiky pro tyto stroje, které se!vyzna!ují ni""ím
rozli"ením displeje. V!neposlední !ad" chválím tipy
a!triky pro práci s!netbookem, kde jsou shrnuty infor-
mace o!uspávání, nastavení frekvence procesoru, resp.
úspory energie jako takové a!regulace v"trá!k#.

Druhá #ást knihy
Tím je na necelé první polovin" (~170 str) knihy

uzav!ena samotná Mandriva. Druhou !ást auto!i v"-
novali aspekt#m linuxového desktopu, co" záb"r kni-
hy roz"i!uje na v"echny dal"í linuxové distribuce.

Tuto !ást zahajuje p!ehled nastavení a!základy po-
u"ívání vybran!ch linuxov!ch aplikací v!!ele s!kance-
lá!sk!m balíkem OpenOffice.org (8 stran). 7 stran je
v"nováno prohlí"e!i Firefox, v!etn" plug-in# a!dal"ích
„vymo"eností“. Po"tovní klienti jsou probráni na
dal"ích 5 stránkách, „moderní zp#soby komunikace“
jako ICQ, Jabber a!Skype následují hned poté.

Kniha dále pokra!uje multimediálními tématy,
o!práci s!obrázky, resp. fotografiemi se hovo!í na 6
stranách, vedle obecn!ch správc# fotografií a!prohlí-
"e!# zde zazní i!pár slov o!editoru GIMP (ale nelekej-
te se, na!p!íru!ku GIMPu si skute!n" nikdo nehraje).
Hudebním program#m jsou v"novány t!i stránky, o!to
více chválím 12 stran na téma videa pod Mandrivou,
které zahrnují jak seznámení s!p!ehráva!i, tak práci
v!editoru Avidemux, zálohování/tvorbu DVD, resp.
DVD menu v!dostupn!ch nástrojích. V"e zavr"uje lo-
gicky navazující pasá" o!vypalování pod Linuxem.

Nastavení systému, správa softwaru,
p!íkazová !ádka

V tuto chvíli má !tená! dostatek materiálu pro na-
stavení pracovního prost!edí a! ví, jak v! Mandriv"
provést v"t"inu b""n!ch u"ivatelsk!ch !inností. Ale co
samotn! opera!ní systém? Jeho nastavení, a! tím je
my"leno skute!n" v"echny drobné v"ci, které by vás
mohly napadnout (zvukové karty, 3D desktop, tiskár-
ny, my"i, UPS, internetové p!ipojení, u"ivatelé a!sku-
piny, zálohování, sdílení i!s!Windows, zabezpe!ení/
/firewall, rodi!ovsk! dohled atd.), auto!i v"novali
tém"! 50 stran knihy. V!této kapitole najdete v"echny
pot!ebné rady pro nastavení opera!ního systému do
podoby, kterou chcete.

Líbí se vám openMagazin? P!isp"jte na jeho v"robu a propagaci -
po"lete libovolnou !ástku na ú!et 2100055120/2010. Stav ú!tu si
m#!ete zkontrolovat na této adrese.

Peníze poslou!í na pokrytí redak!ních prací a propagaci
openMagazinu. Za podporu velmi d"kujeme.

Va"e otázky zodpovíme na adrese redakce@openmagazin.cz.
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Od systému je kr#!ek k!aplikacím. Správ" softwa-
ru, tedy balí!kovacímu systému, se v"nuje dal"í !ást
knihy, na cel!ch 43 stranách zazní jak základní rady
pro instalace, aktualizace !i odinstalace program#, tak
pasá"e o!tvorb" vlastních balí!k#.

Kdy" u" u"ivatel skute!n" chce vyu"ít cel! poten-
ciál Mandrivy a!neodradily ho ani pasá"e o!balí!kova-
cím systému, nabízí mu kniha i!dal"í vy"ití: Základy
práce v!p!íkazové !ádce. Na dvaceti stránkách prove-
de dosud p!evá"n" klikajícího u"ivatele k!pokro!ilej"í-
mu vyu"ití systému pomocí p!íkazové !ádky. Za touto
mezí u" le"í cel! linuxov! sv"t a!sou!asn" zde kon!í
kniha, která by si vedle ozna!ení „Mandriva“ asi za-
slou"ila i!p!ízvisko „Stopa!#v pr#vodce po Linuxu,
kapitola první“.

Ti byst!ej"í z!vás, kte!í po!ítají stránky, mo"ná je"t"
!ekají na vysv"tlení, co se ukr!vá na poslední padesát-
ce. Jsou to r#zné praktické návody a! odpov"di na
!asto kladené dotazy, kde lze v!rychlosti nalézt !e"ení
!ady problém# a! zapeklitostí, které vás mohou
v!Mandriv" potkat.

Záv"r
Kdy" jsem recenzoval lo#ské vydání této knihy, byl

jsem nad"en. Práci Ivana Bíbra jsem znal ji" z!d!ív"j"-
ka a!kniha m" více ne" utvrdila v!tom, "e Mandriv"
i!Linuxu jako takovému a! jeho spole!nému sou"ití
s!Windows, a$ ji" na jednom disku, nebo v!rámci sít",
skute!n" rozumí. Jak se postupn" roz"i!uje jak au-
torsk! t!m, tak záb"r knihy, stává se z!ní stále lep"í

a!lep"í v!tvor. Toté" platí i!o!Mandriv" 2010 CZ, kte-
rá je dle mého nade v"í pochybnost lep"í knihou ne"
její o!rok star"í sest!i!ka.

Moje rada je tedy stejná jako loni: Pokud chcete
s! Linuxem za!ít, pokud chcete nainstalovat Linux
n"komu z!p!íbuzenstva !i p!átel a!sou!asn" se vám
nechce odpovídat na ka"d! „hloupou!k! dotaz“ !i
lovit rady na internetu, zvolte „!eskou Mandrivu“. Na
ní není ani tak zajímavé lisované DVD s!Mandrivou
2010 Free, ani druhé DVD s!dodate!n!m obsahem za-
hrnujícím !adu aplikací a!!esk!ch vylep"ení by m" ne-
p!esv"d!ilo. Co d"lá z!Mandrivy 2010 CZ skv"lou
investici do vlastního rozvoje na linuxovém poli, to je
práv" ta v!borná kniha, která jako správné víno, ka"-
d!m rokem zraje. A!p!i cen" ~500!K! snad net!eba ne-
chat se dlouho p!emlouvat.
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Maemo + Moblin ! MeeGo
Maemo od Nokie a!Moblin od Intelu se sjednotí pod

názvem MeeGo (MeeGo – Maemo a!Moblin spolu pro-
ti Androidu). Tato distribuce by nem"la b!t zam"!ena
pouze na chytré telefony, ale na pestrou "kálu za!ízení
od netbook# a!MID a" po televize a!multimediální sys-
témy v!autech. Nokia bude udr"ovat podporu pro ar-
chitekturu ARM, Intel podle o!ekávání pro vlastní
!e"ení, p!edev"ím tedy Intel Moorestown. Li"it se bude
také zp#sob distribuce aplikací ke koncov!m u"ivate-
l#m – u! Nokie to bude Ovi Store, u! Intelu AppUp
Center. Dal"í !ásti u" ale budou spole!né, p!edev"ím te-
dy základ v!distribuci Fedora pou"ívající RPM a!vyu-
"ívání Qt k!tvorb" aplikací.

Mezi první za!ízení, která mají vyu"ívat MeeGo,
pat!í chytr! telefon LG GW990 a!multimediální tablet
OpenTablet!7. Obojí jsou v!podstat" MID se schopnos-
tí telefonovat – tedy n"co, co bylo p!i slu!ování Mae-
ma a!Moblinu nazváno „mediaphone“. Asi z! toho
d#vodu, "e Nokia chce n"jak!m zp#sobem odd"lit své
chytré telefony se Symbianem od… chytr!ch telefon#
Maemo/MeeGo.

Otázkou z#stává, jak dopadne samotné Maemo
a!Moblin plus komunita kolem nich. Nokia N900 je
alespo# v!ur!it!ch kruzích velice populární a!Moblin
se stále objevuje na dal"ích netboocích, aktuáln" t!eba
na MS Wind U135, resp. jeho vylep"ené verzi U160.

Symbian je open-source
Mezi chytr!mi telefony je nejroz"í!en"j"í opera!ní

systém stále Symbian. V!posledních letech ale za!al

docela ztrácet, mj. kv#li nástupu Androidu. Nokia te-
dy provedla krok ke zv!"ení jeho konkurenceschop-
nosti – nejprve zalo"ila Symbian Foundation a!nyní byl
Symbian 3 uvoln"n pod Eclipse Public License, která by
m"la b!t kompatibilní s!LGPL. Tato nová verze p!iná"í
krom jiného grafická vylep"ení a!také podporu HDMI.
Lee Williams, CEO Symbian Foundation, pro ZDNET
uvedl, "e v!p!í"tích letech pravd"podobn" uvidíme na
trhu n"jak! ten netbook !i tablet, na n"m" pob""í práv"
Symbian. Ostatn", p!ed necel!m rokem Symbian na In-
tel Atom portován byl…

LiMo nabírá Adobe, vydává R3
Symbian si stále dr"í pozici jedni!ky na trhu,

Android si brousí zuby na dvojku Windows Mobile,
telefony Palmu pou"ívající webOS se sice neprodáva-
jí podle o!ekávání, ale své místo ur!it" mají, k!tomu se
chystá MeeGo… V!tomto kontextu se nabízí otázka, co
bude s!platformou LiMo. LiMo Foundation sice nabra-
la dal"í !leny v!etn" Adobe, v!Barcelon" byly prezen-
továny nové specifikace R3, tu a! tam se objeví
p#sobivá ukázka u"ivatelského rozhraní, jen"e v!rob-
k# je stále poskrovnu. V!po-
slední dob" jen Vodafone
360! H1 a! n"kolik
málo dal"ích,
p!edev"ím
od Sam-
sungu.

Ubuntu Netbook Remix prochází zm"nami
Ubuntu Netbook Remix dospívá, sloví!ko „Re-

mix“ je tedy nahrazeno slovem „Edition“. Sou!asn" je
m"n"na v!chozí nabídka aplikací, nap!íklad takové
Brasero na netboocích bez optick!ch mechanik nemá
p!íli" v!znam. Stejn" tak se má odporou!et nap!íklad
PalmPilot nebo prostorov" náro!né Mono. OpenOffi-
ce.org z!ejm" ve v!bav" z#stane.

S blí"ící se záplavou netbook# pou"ívajících ARM
se také p!ipravuje podpora Ubuntu pro tuto platformu.
Kv#li (licen!n") problematické podpo!e 3D akcelerace
je ale nutné nahradit sou!asné prost!edí n"jak!m, kte-
rému posta!í 2D akcelerace. Zvolen byl projekt Enligh-
tenment, resp. EFL. Oproti dosud pou"ívanému
Clutteru nabídne navíc i!snaz"í upravitelnost vzhledu.

Lenovo IdeaPad S10-3t
V poslední dob" se vyrojila spousta netbook# za-

lo"en!ch na platform" Intel Pine Trail. Rozebírat je ne-
budu, nebo$ vesm"s se sob" podobají jako vejce vejci…
a!b""í na nich MS Windows!7. Ale p!eci jen se na"el
aspo# jeden, kter! za zmínku opravdu stojí. Toti"
Lenovo IdeaPad S10-3t – je to desetipalcov! netbook
s!oto!n!m dotykov!m displejem. Ten je ale bohu"el
kapacitní, pro vyu"ití jako tablet tedy ne práv" vhodn!,
ov"em HTC práv" (jako na zavolanou) uvedlo stylus
pro kapacitativní displeje – stát by v!Evrop" m"l kolem
13 eur, jen z#stává otázkou, jak jej k! netbooku p!i-
pevnit. V!USA se Lenovo IdeaPad S10-3t dá koupit za
500 USD i!s!osmi!lánkovou baterií místo !ty!!lánkové,
poskytující v!dr" kolem !ty! hodin.

Mobilní novinky
David Kolibá!

Maemo + Moblin ! MeeGo. Symbian je open-source. LiMo nabírá Adobe, vydává R3. Ubuntu Netbook Remix prochází zm"nami. Lenovo IdeaPad S10-3t. Archos
5 Internet Tablet recenzován.
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Archos 5 Internet Tablet recenzován
Na webu Liliputing vy"la recenze Archosu 5, multi-

mediáln" lad"ného MID s! Androidem. Je celé lesklé,
v!etn" p"tipalcového resistivního dotykového displeje
s!rozli"ením 800!480, které ale díky dotykovému disp-
leji nevadí tak, jako t!eba u!Asusu Eee PC 701, prohlí"ení
webov!ch stránek p!i p!ipojení p!es WiFi je tedy celkem
p!íjemné. Podporována je spousta multimediálních kode-
k#, p!ístroj vydr"í zhruba sedm hodin p!ehrávání videa,
resp. p!es dvacet hodin p!ehrávání hudby. Jeliko" tento
archos není telefon, není pro n"j ani oficiáln" dostupn!
Android Market, je nutné si jej zp!ístupnit neoficiální
cestou (a!smí!it se s!nefunk!ností n"kter!ch aplikací), ne-
bo se spokojit s!AppsLib. Cena se pohybuje od 250 do
500 dolar# v!závislosti na zvoleném úlo"i"ti dat, celkové
hodnocení je docela kladné.

Podobné za!ízení, Dell Mini 5, bylo k!vid"ní na Mo-
bile World Congress, bude ale um"t navíc telefonovat
a!na trhu se jen tak neuká"e.

Stru#n"
Intel oficiáln" vypustil procesor Atom N470, kter!

mí!í do netbook# postaven!ch na platform" Pine Trail,
taktovan! je na 1,83!GHz. Dal"í „drobnost“ je, "e tato
platforma by se b"hem léta m"la do!kat podpory pam"-
tí DDR3, tou dobou u" by mohly b!t mj. docela levné.

Linus Torvalds si po!ídil jako navigaci do auta a!te-
lefon… Google Nexus One, je nad"en. Zhruba ve stejnou
dobu Greg Kroah-Hartman odstranil kód Androidu z!li-
nuxového jádra – pr! se o!n"j nikdo nestaral.

Francouzsk! v!robce displej# Stantum se v!Bar-
celon" pochlubil dotykov!m displejem, kter! zvládá
vstup a" desítky bod# (multi-touch non plus ultra) –
relativn" pohodlné psaní na virtuální klávesnici je na
dohled. Doty!n! displej má zvládat vstup jak z!prst#,
tak i!ze stylu a!má b!t citliv! na tlak.

Malata PC-98905 je !ínská kopie netbooku Sony Vaio P.
Za cenu pod 600 USD (tedy docela v!razn" mén" oproti ori-
ginálu) nabízí sice papírov" hor"í specifikace, ale také doty-
kov! displej, co" je celkem p!íjemné dopln"ní trackpointu.

Telefon# s!Androidem se rojí kvanta, Samsung
I8250 mezi nimi docela vy!uhuje – velk! „Super AMO-

LED“ displej a!Android 2.1 jsou jen drobná vystou-
pení z!!ady, ov"em v!sou!asné dob" rarita je mali!k!
projektor, kter! by m"l promítat to, co se zobrazuje na
displeji. Dostupnost zatím nebyla up!esn"na blí"e ne"
„Evropa a!Asie v!druhé polovin" roku“.

nVidia ION!2 bude z!ejm" vlastn" GeForce GT218
p!idaná k!normální !ipové sad", tedy nap!íklad Intel
Pine Trail. Díky softwarové technologii Optimus bude
mo"né aktivovat odpovídající grafick! v!kon, kdy"
bude t!eba, jinak se bude "et!it spot!eba s! in-
tegrovan!m grafick!m !e"ením. Ov"em na Linuxu si
to jen tak neu"ijeme.

Objevilo se nové vydání distribuce Leeenux, kte-
rá se specializuje na netbooky, p!edev"ím tedy ty
s!nejmen"ími displeji (Asus Eee PC 701). Verze 2.0 je
zalo"ená na postar"ím Ubuntu 9.04 a!nabízí nap!íklad
Firefox 3.7 beta, Thunderbird, FBReader a!mj. také
n"kolik emulátor# (DOS, SEGA, ZXSpectrum).

KDE 4.4 obsahuje Plasma Netbook shell, tedy
prost!edí pro p!edev"ím snadné spou"t"ní aplikací na
drobn!ch displejích.

Palm webOS se do#kal verze 1.4 – nejv!znam-
n"j"ími novinkami jsou Flash, mo"nost nahrávat
video, podpora 3D her i!mimo USA. A!k!tomu samo-
z!ejm" spousta drobn!ch vylep"ení.
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Ka"d! ví, "e se to na internetu hem"í pornem. V"dí to
puber$áci, kte!í to mají opravdu v! malíku. V"dí to
samozvaní ochránci mal!ch d"tí a!bojovníci s!d"tskou
pornografií, kte!í by cht"li internet filtrovat, porno kont-
rolovat a!nebezpe!né úchyláky (vizte kinderporno.cz)
pran!!ovat. A!v"dí to i!linuxáci, tak"e si !as od !asu n"-
kter! z!nich chce prohlí"ení nahotinek usnadnit.

Poj$me se tedy podívat na n"kolik projekt#, které
se této oblasti v"nují.

Gnaughty
Jednoduch! program v!GTK+, kter! usnad#uje

stahování hanbatého obsahu indexovaného serverem
sublimedirectory.com. Je to opravdu velmi prosté.
V! nastavení vyberete adresá!, do kterého chcete
úlovky ukládat, v!menu vyberete kategorii, která vás
zajímá, a!podle názv# vyberete polo"ky, které by se
vám mohly líbit. Pak kliknete na Download a!po!káte,
dokud se vám v!ur!eném adresá!i neza!nou objevovat
obrázky a!klipy pro dlouhé zimní ve!ery.

Na stránkách Gnaughty najdete p!edp!ipravené
balí!ky pro Debian, openSUSE, Fedoru, Arch i!ebuild
pro Gentoo. U"ivatelé Ubuntu mohou dokonce vyu"ít
PPA repozitá!.

Findtgps a!fetchgals
Jak asi mnozí z!vás ví, pornostránky se na webu sna"í

svou nabídku prezentovat pomocí voln" dostupn!ch
ukázek. Proto"e existuje velmi mnoho pornostránek, je také
po internetu rozeseto velmi mnoho ukázek. Tak"e se vyvinul
dal"ích druh byznysu: Stránky, které tyto ukázky shroma"-

$ují, nabízejí se!azené do obrovsk!ch galerií a!nechávají si
platit ur!ité procento ze zakázek, které byly uskute!n"ny,
kdy" nalákan! klient p!i"el na dan! pornoweb p!es n".

Této situace vyu"ívá skript findtgps (zkratka TGP
znamená „Thumbnail Gallery Post“). Tento perlovsk!
skript prohledává web a! sestavuje seznam TGP
stránek. Vytvo!en! seznam vyu"ívá dal"í skript fetch-
gals, kter! na nalezen!ch webech vyhledává obrázky
v!p#vodní velikosti a!ukládá je na disk náru"ivého lov-
ce porna. Na"t"stí je skript fetchgals rozumn!, tak"e si
hlídá mno"ství dostupného místa na lokálním úlo"i"ti,
aby t"ch gigabajt# nepostahoval p!íli" (a jde mu to dob-
!e, umí pro stahování pou"ívat i!více vláken).

Fetchgals: Modul pro Drupal
Oblíben! CMS Drupal umo"#uje vyu"ít skript fet-

chgals k! zobrazování získaného obsahu p!ímo na
webu – za!ídí to drupalovsk! modul fetchgals. Zatím-
co obskurní skript v!Perlu patrn" nikomu nevadil, ten-
to modul pro Drupal vyprovokoval men"í debatu.
Na"t"stí se správci repozitá!e modul# pro Drupal ro-
zumn" shodli, "e tento modul není nijak závadn!
a!bylo by hloupé jej omezovat, nebo dokonce do repo-
zitá!e nepustit.

Valent!nské open source… porno
Robert Krátk"

Nechceme se nechat zahanbit, a!proto vám také p!iná#íme #lánek s! romantickou tématikou, kter! se dob!e hodí ke svátku Sv. Valent!na, patrona v#ech
zamilovan!ch a!nemesis v#ech osam"l!ch, kte!í sedí po nocích u!sv!ch linuxov!ch stroj" a!hledají tro#ku povyra#ení. Jak je to s!open source softwarem a!pornem?

http://www.abclinuxu.cz/clanky/ruzne/valentynske-open-source-porno

Gnauthy
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Porn Toolkit
P!íznivce Pythonu pot""í jednoduch! skriptík Porn

Toolkit, kter! má úkol stanoven také velmi jednodu"e:
Stahovat co nejv"t"í mno"ství obrázk# a!videosobou-
r#. Nedá se v"ak !íct, "e by byl extra úsp""n!. Frekven-
ce jeden obrázek za p#l minuty mi p!ipadá vhodná
spí"e k!u!ení od!íkání… Mo"ná by se „v!t""nost“ !a-
sem zlep"ila, ale necht"lo se mi nechávat skript b""et
celou noc (a!koliv jinak jsem samoz!ejm" zdroje pro
p!ípravu tohoto !lánku poctiv" nastudoval…).

Orphne
Pom"rn" nad"jn" vypadá na první pohled

Orphne, ale bohu"el u" nebyl dlouho aktualizován.
Ambiciózní cíl projektu bylo „katalogizovat ka"dou
voln" dostupnou stránku s! pornem na internetu
a!zp!ístu-pnit je v!bezpe!ném, p!átelském a!snadno
prohledávatelném formátu“.

K napln"ní t"chto bohulib!ch zám"r# pou"íval
Orphne samostatn! prohlí"e! postaven! na jádru
Gecko (a pozd"ji také roz"í!ení pro Firefox). Bohu"el
se mi nepoda!ilo zprovoznit ani roz"í!ení (nepodpo-
ruje Firefox 3.5), ani samostatného klienta (pouze pro
i686). M#"eme jen doufat, "e se projektu n"kdo ujme
a!vzk!ísí jej (k radosti v"ech p!íznivc# open source,
samoz!ejm").

Pornview
Stále jste nena"li ten „sv#j“ prohlí"e! obrázk#?

Pokud vám vyhovuje rozhraní v!GTK+, zkuste stylov"
pojmenovan! prohlí"e! Pornview. Nenabídne sice nic
stran lechtivého obsahu, ale dodá zcela nov! rozm"r
prohlí"ení obrázk# z!rodinné oslavy babi!!in!ch na-
rozenin…

Roz#í!ení pro Firefox

Thumbs
Jesse Ruderman je !ast!m p!isp"vatelem v!projek-

tu Mozilla Firefox. Jedním z!jeho p!ísp"vk# je i!skrom-
n!, le! u"ite!n! add-on, kter! se za vás podívá na
obsah stránek, kam vedou nicne!íkající odkazy, a!uká-
"e vám (pomocí náhled#), co tam najdete – sami u" se
m#"ete rozhodnout, jestli stojí za to se obt""ovat.

Adult Picture Galleries Search Plugin
Název tohoto roz"í!ení je asi dosta!ující, ale p!esto

p!ipojím, "e prohledává v!"e zmín"né TGP stránky,
a!to ty, které jsou uvedeny na webu TGPit.com.

ImagePORN
Toto roz"í!ení vychází z!p!edpokladu, "e jsou ob-

rázky, které zahlédnete na webu, sou!ástí v"t"ích sérií
sekven!n" !íslovan!ch soubor#. Kdy" „pustíte“

ImagePORN na obrázek, pokusí se sestavit celou sa-
du. Samoz!ejm" se to tím pádem neomezuje jen na
porno. Nap!íklad !íslované obrázky z!!lánk# na Abc-
Linuxu.cz na"el ImagePORN spolehliv".

BringThePorn
Pom"rn" sofistikované roz"í!ení, které dokonce do

va"eho prohlí"e!e doplní nástrojovou li"tu. Umo"#u-
je bodovat nav"tívené stránky, ukládat obsah (do on-
line galerie), odstra#uje p!esm"rování atd. Navíc má
funkci pro jednoklikové p!epnutí na „bezpe!nou“
stránku, která rychle skryje va"e aktivity p!ed nepo-
volan!m párem o!í.

Záv"r
Pokud se tento !lánek nebo jeho téma n"koho do-

tklo, v"zte, "e jde o!"ert – nebylo m!m úmyslem ko-
hokoliv pobou!it, urazit nebo znechutit. Jde jen
o!pobavení.
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Firefox 4.0 a!nástin animací v!GUI
Mozilla Firefox 4.0 slibuje velké zm"ny v!u"ivatel-

ském rozhraní a!krom" p!eorganizování jednotliv!ch
ovládacích prvk# by mezi n" m"la pat!it o!podpora
animací p!i r#zn!ch u"ivatelsk!ch akcích. Nyní se ob-
jevilo n"kolik reáln!ch ukázek vyu"ití animací a!vy-
padají docela sympaticky.

Pokud se to s!animacemi nep!ehání a!nejsou na
úkor v!konu aplikace, tak dovedou vyvolat dojem
v"t"í dynami!nosti aplikace a! dle vkusu mohou
i!lahodit oku. Spln"ny v"ak musí b!t ob" vy!!ené pod-
mínky. Jestli se to povede ve Firefoxu 4.0? V!tuto chví-
li m#"eme jenom doufat.

Stephen Horlander z!Mozilla Corporation se na
svém blogu rozepsal o!mo"nostech vyu"ití animací
a!hned p!idal i!dv" ukázky: otevírání nového panelu
a!p!esun panelu (k!p!ehrání videí pot!ebujete Firefox
3.5 nebo vy""í). No, vypadá to vcelku efektn" a!neru-
"iv". Uvidíme, jak to bude s!v!konem.

Animacím se v"nuje také stránka na Mozilla Wiki.

Na Mozilla Add-ons auto!i dopl$k" vybra-
li 42 000 dolar" za #ty!i m"síce

U" více jak p#l roku portál Mozilla Add-ons nabízí
autor#m jednotliv!ch dopl#k# nástroje k!po"ádání
u"ivatel# o!finan!ní p!ísp"vky. Mo"nosti takto oslovit
u"ivatele zatím vyu"ili auto!i 410 roz"í!ení (k! 25.
lednu 2010). Za poslední !ty!i m"síce celkov" vybrali
od u"ivatel# p!es 42 000 americk!ch dolar#.

Pr#m"rn! p!ísp"vek na jeden dopln"k tedy !iní n"-
co málo p!es 100 dolar#. Jestli je to hodn" nebo málo,
to je v"c názoru. Pro !adu autor# je tvorba dopl#k# ko-
ní!kem, jako dobr! byznys se zatím tvorba dopl#k#
v!drtivé v"t"in" p!ípad# neukazuje.

Nejvíce p!ísp"vk#, p!esn" 60 procent, dorazilo po
kliknutí na tla!ítko p!ímo na stránce s!detailem dopl#-
k#. P!es stránku, která se zobrazuje po instalaci roz"í-
!ení, doputovalo k! autor#m 12 procent p!ísp"vk#.
Dal"í zajímavé statistiky jsou k!dispozici na oficiálním
blogu Mozilla Add-ons.

P!ipome#me si, "e Mozilla Add-ons je databází do-
pl#k# zejména pro webov! prohlí"e! Mozilla Firefox
a!e-mailového klienta Mozilla Thunderbird. U"ivate-
lé zde naleznou r#zná roz"í!ení i! motivy vzhledu
v!etn" t"ch tzv. lehk!ch (pro Personas).

Na Mozilla Add-ons pronikla dv" roz#í!ení
s!malwarem

Na portál Mozilla Add-ons pronikly dva dopl#ky
pro webov! prohlí"e! Mozilla Firefox, které
obsahovaly malware. Konkrétn" jde o! roz"í!ení
Sothink Web Video Downloader 4 (to obsahovalo
Win32.LdPinch.gen) a!Master Filer (kde byl nalezen
Win32.Bifrose.32.Bifrose Trojan). Ob" tato roz"í!ení se
nacházela v!experimentálním stádiu, tak"e u"ivatelé
byli varováni p!ed mo"n!m nebezpe!ím.

Experimentální dopl#ky toti" nekontrolují redak-
to!i portálu Mozilla Add-ons, tak"e si je u"ivatelé
instalují jen na vlastní riziko. Je to zp#sob, jak
u"ivatel#m rychleji zp!ístupnit nová roz"í!ení, ale
zárove# p!iná"í práv" mo"né problémy s!funk!nosti
nebo bezpe!ností.

Nahrávané dopl#ky sice na Mozilla Add-ons
zkoumá antimalwarov! filtr, ov"em v!tomto p!ípad"
selhal. „Aby se podobn"m situacím do budoucna p!ede"lo,
p!idali správci serveru dal"í dva nástroje, které budou
nahrávané dopl#ky kontrolovat, zda neobsahují malware,“
uvádí Pavel Cvr!ek z!Mozilla.cz.

Ob" roz"í!ení byla z!Mozilla Add-ons odstran"na
a!zárove# se objevila na !erné listin", tak"e se jejich ji"
existující instalace dálkov" deaktivují.

Firefox 4.0 s animacemi a novinky na Mozilla Add-ons
V!vojá!i slibují ve Firefoxu 4.0 animace a na videu opravdu vypadají efektn" a neru#iv". Auto!i dopl$k" vybrali 42000 dolar" na Mozilla Add-ons a tamté# je
hrozba malwaru za#ehnána a u# nehrozí.

http://www.browsery.cz/clanky/firefox-4-0-a-nastin-animaci-v-gui/
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Slu"ba Dropbox byla zalo"ena p!ed více ne" dv"ma le-
ty a!za dobu svojí existence si dokázala získat p!es t!i
miliony u"ivatel#. #emu vd"!í za takovou popularitu?
Jednou z!jeho nejv"t"ích v!hod je jednoduchost, pro-
to"e Dropbox zvládne pou"ívat i! technicky nep!íli"
zdatn! u"ivatel. Za jeho nejv"t"í v!hodu v"ak pova"u-
ji multiplatformnost. V!born" toti" podporuje v"echny
t!i nejd#le"it"j"í opera!ní systémy – Win-dows, Mac OS
X a!Linux. Oficiální linuxov! klient je velmi dob!e in-
tegrován do správce soubor# Nautilus, co" jist" ocení
v"ichni u"ivatelé GNOME, p!íli" nad"ení v"ak z!toho
nebudou u"ivatelé ostatních prost!edí, pro které je Nau-
tilus jen zbyte!nou p!ít""í. Proto si v!tomto !lánku vy-
sv"tlíme nejen, jak pou"ívat Dropbox skrze oficiálního
klienta a!webové rozhraní, ale také jak jej rozchodit v!ji-
ném prost!edí pokud mo"no bez pot!eby Nautilu.

Oficiální klient s!integrací do Nautilu
Ti, kte!í pou"ívají prost!edí GNOME, budou pravd"-

podobn" preferovat tuto volbu. Jedná se toti" o!nejjedno-
du""í zprovozn"ní slu"by. Na stránkách Dropbox.com
naleznete instala!ní balí!ky pro Ubuntu a! Fedoru
a!zdrojové kódy (k!dispozici jsou také speciální repozitá-
!e pro Ubuntu a!balí!ek pod názvem nautilus-dropbox
m#"ete nalézt i!ve standardních repozitá!ích ostatních dis-
tribucí) . Nenechte se v"ak m!lit, Dropbox není kompletn"
open-source software. To, co stahujete, toti" není komplet-
ní klient, ale pouze utilitka, která integruje slu"bu do Nau-
tilu a! stará se o! komunikaci. Ke svému fungování
pot!ebuje uzav!eného démona, kter! se stáhne p!i prvním
spu"t"ní. Toto !e"ení zvolili auto!i pravd"podobn" proto,

aby mohl b!t jejich produkt umíst"n! do repozitá!# dis-
tribucí, co" by se jim s!uzav!en!m softwarem nepovedlo.
Navíc lze díky otev!en!m kód#m utilitky studovat pro-
tokol, kter!m Dropbox komunikuje a!ud"lat vlastní GUI,
co" auto!i pova"ují za hozenou rukavici v!vojá!#m KDE.

Dropbox umí spolupracovat i$se systémem notifikací a$upo-
zor#uje na zm"n"né soubory.

Instalace z!balí!ku je jednoduchá. Pouze stáhnete
dan! balí!ek a!pomocí va"eho správce softwaru nain-
stalujete. B"hem instalace se vám do nabídky progra-
m# p!idá polo"ka Internet->Dropbox. Pokud na ni
kliknete, spustí se proces opravdové instalace. Stáhne
se klient, nainstaluje se a!jste vyzváni k!registraci nové-
ho ú!tu nebo p!ihlá"ení k!ji" existujícímu. Posledním
krokem je volba tarifu. K!dispozici jsou jedna verze
zdarma a!dv" placené. Více si o!nich !ekneme dále
v!!lánku. Po dokon!ení celého procesu je pot!eba re-
startovat Nautilus, auto!i Dropboxu v"ak doporu!ují
odhlá"ení a!op"tovné p!ihlá"ení do GNOME.

Registrace slu"by je rychlá a!p!ímo!ará.

POZNÁMKA: Mo!ná jste ji! vytu"ili, !e tento zp#-
sob instalace vy!aduje sta!ení klienta pro ka!dého
u!ivatele systému, kter" chce Dropbox pou!ívat, co!
je trochu pl"tvání místem, ale p!i dne"ních ve-
likostech disk# je to zanedbateln" problém.

Dropbox synchronizuje data pouze v!jedné, u"ivate-
lem zvolené slo"ce. Pokud jste b"hem instalace nezadali
jinak, naleznete ji v!domovském adresá!i pod názvem
Dropbox. Tuto slo"ku m#"ete otev!ít standardní cestou
nebo kliknout na ikonu Dropboxu na panelu. Ve"keré
soubory, které do této slo"ky nakopírujete jsou automa-
ticky synchronizovány se serverem. V"echny synchro-
nizované soubory jsou ozna!eny zelen!m "títkem
s!fajfkou. Soubory, u!kter!ch nahrávání na server teprve
probíhá, jsou ozna!eny modr!m "títkem.

Jednou z!podslo"ek, které ve slo"ce Dropbox nalez-
nete je Public. K!obsahu, kter! do n"j nakopírujete, lze
p!istupovat bez hesla. Hodí se to v!p!ípad", kdy chce-
te n"komu poslat soubor. Sta!í soubor do této slo"ky
nakopírovat, kliknout na n"j prav!m tla!ítkem my"i
a!vybrat Dropbox | Copy Public Link a!adresa soubo-
ru se ulo"í do schránky. Kontextová nabídka obsahuje
i!dal"í operace, ale ty vás v"dy p!esm"rují na webové
rozhraní, o!kterém si povíme více dále v!!lánku.

POZNÁMKA: B"h démonu Dropbox podle m"ch
zku"eností zabírá v$pam"ti zhruba 25-30 MB a$nijak
viditeln" nevyt"!uje procesor.

Dropbox: Synchronizujte svá data jednodu#e
Ji!í Eischmann

Nedávno jsme se v"novali p!ehledu nejzajímav"j#ích slu#eb pro synchronizaci dat mezi po#íta#i. Nyní se budeme v"novat podrobn"ji té nejznám"j#í a!jedné
z!nejpropracovan"j#ích – Dropboxu.

http://www.linuxexpres.cz/software/dropbox-synchronizujte-sva-data-jednoduse
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Kopírovat odkaz na ve!ejn" soubor lze v$Nautilu p!es kontextovou nabídku.

Dropbox v!KDE
Jak u" jsem psal na za!átku !lánku, linuxová verze Dropboxu je závislá na Nau-

tilu, ale není to tak úpln" pravda. Na Nautilu je závislá pouze utilitka, kterou in-
stalujete z!balí!ku nebo ze zdrojov!ch kód#. Samotn! démon umí b""et i!bez
Nautilu. Existuje zp#sob, jak Dropbox nainstalovat, ani" byste pot!ebovali Nauti-
lus, ale jedná se o!dosti zdlouhav! proces, kter! vy"aduje pokro!ilej"í znalosti.
Jednodu""í variantou je nainstalovat onu utilitku, která si vy"ádá i!instalaci Nau-
tilu, a!ten posléze odstranit.

Instalace probíhá stejn" jako jsem popsal v!p!edchozí !ásti. Nainstalujete uti-
litku, ta po spu"t"ní stáhne démona a!vy se zaregistrujete. V!dal"ím kroku se zbaví-
te Nautilu tak, "e jej normáln" odinstalujete ve správci softwaru. S! ním se
odinstaluje i!utilitka Dropboxu, ale toho se nemusíte bát, proto"e démon, kter! je
pot!eba k!b"hu slu"by, vám z#stane. V!dal"ím kroku pot!ebujete za!ídit, aby se
démon spustil p!i startu systému. Ka"dé prost!edí má sv#j zp#sob, ale v!KDE sta-
!í umístit symbolick! odkaz na démona (~/.dropbox-dist/dropboxd) do ad-
resá!e ~/.kde4/Autostart/. P!íkaz vypadá takto:

ln -s ~/.dropbox-dist/dropboxd ~/.kde4/Autostart/dropboxd

Po dal"ím startu systému slu"ba funguje v!etn" ikony na panelu. Po kliknutí
na ni se slo"ka Dropbox otev!e v!systémovém správci soubor#. Obejít se v"ak mu-
síte bez "títk# u!jednotliv!ch soubor#. Podle ikony na panelu m#"ete zjistit pou-
ze celkov! stav slo"ky, tedy jestli jsou v"echny soubory synchronizované nebo ne.
#áste!nou integraci do správc# soubor# v!KDE (zkou"el jsem Dolphin a!Konque-
ror) nabízí dropbox-servicemenu-kde, kter! kontextovou nabídku roz"i!uje
o!polo"ku Dropbox a!o!funkci kopírující URL ve!ejného souboru do schránky.

Dropbox v$KDE

Webové rozhraní
Klient integrovan! do Nautilu nabízí pouze základní funkcionalitu a! p!i

!emkoliv slo"it"j"ím p!esm"rovává do webového rozhraní Dropboxu. Setkáte se
s!ním tedy nejen v!p!ípad", kdy chcete ke sv!m soubor#m p!istupovat z!cizího
po!íta!e, ale také v!p!ípad", kdy chce provád"t n"jaké pokro!ilej"í operace.

Webové rozhraní pova"uji za velmi povedené. Je p!ehledné, má jednoduch!
design a!funguje ve v"em mnou testovan!ch prohlí"e!ích, co" se o!v"ech slu"bách
tohoto typu !íci nedá. Obsah je rozd"len do !ty! karet. První slou"í jako správce
soubor#. M#"ete v!ní prohlí"et obsah slo"ky Dropbox a!provád"t operace se sou-

http://kde-look.org/content/show.php/dropbox-servicemenu-kde?content=115336
http://www.openmagazin.cz
http://www.linuxexpres.cz/
http://wiki.dropbox.com/TipsAndTricks/TextBasedLinuxInstall


bory. Jejich nabídku dostanete tak, "e vyberete soubor a!v!!ádku napravo rozklikne-
te modrou "ipku. Zajímavou funkcí, kterou tam naleznete, jsou Previous Versions
(P!edchozí verze). Pokud nap!íklad pracujete na n"jakém dokumentu a!pr#b""n"
jej aktualizujete, Dropbox vám zachová v"echny verze. V!bezplatné verzi jsou udr-
"ovány po dobu 30 dní, v!placené pak trvale. Ve webovém rozhraní fungují i!ta-
kové v"ci jako drag'n'drop, tak"e operace se soubory jsou opravdu pohodlné.

Dropbox uchovává i$p!edchozí verze souboru

Na dal"í kart" naleznete seznam posledních událostí, které se ve va"em ú!tu
staly. M#"e se jednat o!nahrání, nebo aktualizaci souboru, p!idání po!íta!e, nasdí-
lení slo"ky jin!m u"ivatelem atd. M#"ete si nechat zobrazit r#zné !asové úseky
nebo informace o!zm"nách odbírat jako RSS.

Zajímavou vlastností Dropboxu je sdílení slo"ek mezi u"ivateli. M#"ete kte-
roukoliv ze sv!ch slo"ek nasdílet jinému u"ivatel tak, "e se objeví v!jeho slo"ce,
nebo naopak p!ijmout sdílení, které vám nabízí n"kdo jin!. Oba typy slo"ek jsou
ozna!eny "títkem v!podob" osoby. M"l jsem tu mo"nost pou"ít sdílení v!Dropbo-
xu v! projektu, na kterém pracovali t!i lidi zárove# a! v! kombinaci se zazna-
menáváním star"ích verzí to fungovalo velmi dob!e.
Webové rozhraní má i!svá omezení. Zatímco p!es desktopového klienta m#"ete
nahrávat soubory s!neomezenou velikostí, p!es webové rozhraní to je pouze 300
MB. Pokro!il! nástroj pro nahrávání soubor#, v!kterém m#"ete nahrát více sou-
bor# naráz, je ve Flashi. Bez n"j musíte zvolit jednoduch! nástroj, v!kterém m#"e-
te nahrát pouze jeden soubor naráz.

Bezpe#nost a!placené tarify
U!„cloudov!ch“ slu"eb, jako je Dropbox, musí b!t !lov"k obzvlá"t" obez!etn!,

proto"e svá data odevzdává t!etí osob". Dropbox se v"ak sna"í poskytovat vysokou
bezpe!nost dat. Ve"keré p!enosy jsou provád"ny pomocí SSL a!data jsou na serve-
ru "ifrována dostate!n" siln!m algoritmem AES-256.

V!!lánku jsem se zmínil, "e krom" bezplatné verze existují také placené. Bezplatná
verze umo"#uje nahrávat data do v!"e 2 GB a!uchovávání star!ch verzí soubor# je ome-

zeno na 30 dní. Navíc si Dropbox vyhrazuje právo data na bezplatném ú!tu smazat,
pokud nebyl pou"íván déle ne" 90 dní. Nav!"ení limitu na 50 GB stojí 9,99 dolar# m"-
sí!n" a!100 GB po!ídíte za 19,99. Pokud chcete, aby byly trvale zachovány v"echny sta-
ré verze soubor#, musíte si p!iplatit dal"ích 39 dolar# ro!n" za slu"bu nazvanou Pack-rat.

Záv"re#né hodnocení
Dropbox pou"ívám ji" tém"! rok a!jsem s!ním spokojen, p!edev"ím pro jeho jedno-

duchost, bezproblémovost a!dobrou podporu Linuxu. P!esto se najdou n"které v"ci, kte-
ré mi u!n"j chybí. #esk!m u"ivatel#m, kte!í p!íli" nevládnou angli!tinou, bude patrn"
chyb"t !eská lokalizace. Práce s!Dropboxem je velmi názorná a!mnoho textu nepo-
t!ebuje, ale !eská lokalizace by byla vítána. Hodn" u"ivatel# volá po mo"nosti synchro-
nizovat libovoln! po!et adresá!# v!po!íta!i. Tato vlastnost mi p!íli" nechybí, ale ocenil
bych selektivní synchronizaci. Mít mo"nost nastavit, aby se dan!, nahran! soubor ne-
synchronizoval, ale z#stal pouze na serveru. Tím by se Dropbox stal krom" synchronizá-
toru také úlo"i"t"m a!já bych zauva"oval i!o!placen!ch verzích. Momentáln" v"ak
nepot!ebuji mít v!po!íta!i synchronizovan!ch 50 GB dat u" kv#li rychlosti uploadu, kte-
rá je také jednou ze slabin v"ech slu"eb tohoto typu. Situace se v"ak minimáln" u!Drop-
boxu v!razn" lep"í. Zatímco p!ed rokem se pr#m"rná rychlost uploadu pohybovala
kolem 80 kB/s, nyní se mi soubory synchronizují rychlostí kolem 500 kB/s.

Webové rozhraní Dropboxu je jednoduché, ale umí i$pokro!ilé v"ci jako drag'n'drop

http://www.linuxexpres.cz/
http://www.openmagazin.cz


Kalzium je sou!ástí projektu KDE-Edu a!zapadá tak p!edev"ím do prost!edí KDE,
ale bez problém# jej m#"ete pou"ít i!v!kterémkoli jiném pracovním prost!edí.
Jedná se o!b""nou !ást prost!edí KDE a!nem"li byste tak mít problém nalézt jej ve
standardních softwarov!ch zdrojích va"í distribuce.

Periodická tabulka
Základní funkcí Kalzia je periodická tabulka prvk# – je to také první, co uvidí-

te p!i spu"t"ní programu. Zdánliv" jednoduchá tabulka skr!vá mnohem více, ne"
byste na první pohled !ekli. V!tabulce jsou zobrazeny jen chemické zna!ky jednot-
liv!ch prvk# – pro více informací sta!í nad dan!m prvkem podr"et kurzor my"i –
v!levém postranním panelu pak uvidíte krom" zna!ky i!cel! název, atomové !íslo
a!relativní atomovou hmotnost prvku.

Periodická tabulka prvk#

Mnohem podrobn"j"í informace o!prvku se m#"ete dov"d"t po kliknutí na je-
ho název. V!nov" zobrazeném okn" se zjistíte opravdu v"e, co jste cht"li v"d"t (ale
báli jste se zeptat) – od modelu elektronového obalu, p!es izotopy a!p!ehled r#z-
n!ch dat (teploty tání a!varu, ioniza!ní energii, elektronegativitu a!dal"í) a" po vy-
za!ovaná spektra.

Pokud pot!ebujete získat nebo porovnat jednu konkrétní vlastnost (nap!íklad
elektronegativitu nebo teploty tání/varu) u!více prvk#, ur!it" se nezapome#te po-
dívat do nabídky Pohled | Gradient, kde si m#"ete nastavit tabulku tak, aby se
tam tyto vlastnosti p!ímo zobrazovaly v!etn" barevného odli"ení.

Tabulka se zv"razn"nou elektronegativitou jednotliv"ch prvk#

Kalzium: Periodická tabulka, chemická kalkula#ka a je#t" více chemie
Vojt"ch Trefn"

Pokud jste se n"kdy rozhodli hledat n"jak! program, kter! by vám uleh#il studium chemie, asi jste nacházeli p!edev#ím r"zná „kreslítka“ organick!ch slou#enin
nebo 3D editory molekul, kter!ch je opravdu po#ehnan". Obojí ur#it" nalezne své uplatn"ní pro studenta vysoké #koly, ale na st!ední nebo dokonce základní
#kole je pot!eba n"co trochu jiného. To n"co je práv" Kalzium – periodická tabulka, chemická kalkula#ka a p!íru#ní studnice v"domostí pro ka#dého.

http://www.linuxexpres.cz/software/kalzium-periodicka-tabulka-chemicka-kalkulacka-a-jeste-vice-chemie
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Krom" této „klasické“ tabulky naleznete v!postranním sloupci také mo"nost
p!epnout na jednu ze dvou tabulek „speciálních“. Skupenství vám umo"ní pro-
hlédnout si, v!jakém skupenství se jednotlivé prvky vyskytují p!i ur!ité teplot"
(kterou si m#"ete nastavit od absolutní nuly a" do 6000 K). Zatímco u!této tabulky
si je mo"no p!edstavit praktické vyu"ití, druhá tabulka s!názvem !asová p!ímka,
u!které si m#"ete v!závislosti na konkrétním roce nechat zobrazit, jaké prvky byly
tou dobou známy, slou"í spí"e jen pro zábavu.

V"d"li jste, "e roku 1667 (kdy !asová osa za!íná) bylo lidstvu známo jen je-
denáct prvk# a!v"t"ina z!nich byla objevena ji" ve starov"ku? Na objevy nov!ch
prvk# byl nejplodn"j"í rok 1898, kdy se tabulka zásluhou William Ramsaye a!Ma-
rie Curie-Sk"odowské rozrostla o!pln!ch sedm prvk#.

U!obou v!"e zmín"n!ch tabulek si také m#"ete nechat p!ehrát jednoduchou
animaci, kdy vám Kalzium automaticky posouvá teplotu (resp. datum). Jak to vy-
padá u!skupenství si m#"ete prohlédnout na videu.

Kdy" u" probíráme postranní panel aplikace Kalzium, je pot!eba je"t" zmínit
poslední obsa"enou polo"ku s!názvem Spo#ítat, pod kterou se skr!vá jednoduchá
kalkula!ka relativní molekulové hmotnosti – sta!í zadat sumární vzorec molekuly
a!Kalzium za vás v"e vypo!ítá.

%e#ení chemick!ch rovnic
Vy!íslování chemick!ch rovnic je nedílnou sou!ástí v!uky chemie na zá-

kladních i!st!edních "kolách. A!koli schopnost vy!íslit jakoukoli rovnici ru!n" je
ur!it" u"ite!ná, !asto narazíte na situaci, kdy je rychlé a!jednoduché !e"ení pomo-
cí po!íta!e vhodn"j"í a!p!edev"ím mnohem pohodln"j"í. Krom" klasick!ch rovnic
m#"ete nechat !e"it i!iontové rovnice.

Vy!íslování chemick"ch rovnic s$Kalzium

Nástroj na vy!íslování rovnic m#"ete spustit z!nabídky Nástroje | %e#itel
rovnic... P!i zadávání rovnice musíte p!ed ka"d! z!reaktant# i!produkt# u!n"ho"
chcete spo!ítat po!et molekul p!idat písmeno jako prom"nnou. Pokud zadáváte
ionty, náboje zapisujte za vzorec molekuly do hranat!ch závorek.

Editor molekul
Kalzium také nabízí jednoduch! vestav"n! editor trojrozm"rn!ch strukturních

vzorc# organick!ch slou!enin. A!koli se st""í m#"e rovnat n"kter!m na tuto !ást
chemie specializovan!m aplikacím, jedná se o!"ikovn! nástroj, kde krom" prostého
kreslení m#"ete jednotlivé molekuly r#zn" natá!et a!m"!it délky vazeb a!úhly mezi
nimi. Nejvíce tento editor oceníte p!i pot!eb" rychlého prohlédnutí soubor# vytvo-
!en!ch jin!m programem. Spole!n" s!programem jste ale získali také malou „da-
tabázi“ p!edp!ipraven!ch chemick!ch látek. V!základní instalaci jich je sice pouze
patnáct, ale dal"í si m#"ete pomocí vestav"ného nástroje stáhnout z!domovské
stránky programu.

Jednoduch" editor molekul

http://www.youtube.com/watch?v=xb9KKQt4Y_w
http://www.openmagazin.cz
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Pokud hledáte pokro!il" editor molekul, vyzkou"ejte t!eba JChemPaint, o$kterém
jsme psali ji! d!íve v$!lánku.

Glosá!
Dal"í zajímavou funkcí je takzvan! Glosá!, co" je vlastn" takov! mal! chemick!

encyklopedick! slovník, kter! m#"ete spustit z!nabídky Nástroje | Slovní#ek.
Naleznete zde vysv"tlení mnoha r#zn!ch v!raz# pou"ívan!ch v!chemii, ale také
popis a!obrázky nejpou"ívan"j"ího laboratorního skla a!nádobí a!r#zn!ch p!ístroj#
pou"ívan!ch v!chemick!ch laborato!í. Pro !eské u"ivatele mám ale "patnou zprávu
– v"t"ina text# není p!elo"ena do !e"tiny.

Glosá! – Chemická encyklopedie v!dy po ruce

Chemická kalkula#ka
#ást chemické kalkula!ky, která slou"í k!v!po!tu relativní hmotnosti molekul,

jsme si p!edstavili u" v!první !ásti !lánku. Dal"í kalkula!ky m#"ete spustit z!na-
bídky Nástroje | Perform Calcuations... M#"ete si zde spo!ítat nap!íklad koncent-
raci roztok#, radioaktivní rozpad prvk# nebo tlak a!teplotu plyn# p!i r#zném
objemu a!podobn".

V"po!et koncentrace roztok#

Dal#í funkce
Na relativn" malou aplikaci obsahuje Kalzium opravdu mnoho zajímav!ch

funkcí. Krom" v!"e zmín"n!ch jsou to nap!íklad následující:
• Tabulka R/S!v"t (Risk/Security Phrases) – klasifikace (ne)bezpe!nosti látek
• P!evod soubor" – p!evod mezi n"kolika desítkami chemick!ch formát# díky

OpenBabel
• Tabulka izotop" – p!ehled izotop# v"ech prvk# v!etn" jejich p!ípadného

druhu rozpadu
• Grafy zobrazující závislosti r#zn!ch vlastností prvk# na jejich atomovém

!ísle
• Export dat – export p!ehledu prvk# a!jejich vlastností do HTML nebo XML

Chemická aplikace pro st!edo#kolské studenty
Kalzium rozhodn" není "ádn!m dokonale propracovan!m nástrojem pro

profesionály a!to je dob!e, proto"e jím ani b!t nemá. Kalzium je "ikovn!m ná-
strojem pro studenty chemie, kter! jim bude dobrou pomocí p!i studiu a!vypra-
covávání domácích prací, kdy nahradí periodickou tabulku prvk#, chemické
tabulky, kalkula!ku i! encyklopedii a! a!koli já osobn" dávám p!ednost jejich
ti"t"n!m verzím, jedná se z!mého pohledu o!neju"ite!n"j"í „chemickou aplikaci“
pro st!edo"kolské studenty, kterou znám.

http://openbabel.org/wiki/Main_Page
http://www.openmagazin.cz
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V"t#í? Men#í?
Spousta lidí to zná. P!inesou si n"kam notebook, p!ipojí ho k projektoru nebo

v"t"ímu monitoru... a ouha. Místo okam"itého spu"t"ní prezentace se deset minut
ladí nastavení v!stupu zobrazení, !asto ke zna!nému pobavení publika, co" ne-
musí b!t ka"dému zrovna p!íjemné. Ale lze se tomu elegantn" vyhnout. Sta!í mít
nainstalován ten správn! program.

Takov!m „správn!m programem“ je nap!íklad LXRandr. Je ur!en práv" pro
co nejrychlej"í p!epnutí rozli"ení a kmito!tu, zvládne také zapínání a vypínání mo-
nitor#, je-li jich k dispozici více. Jeho smyslem ale není poskytnout "irokou "kálu
konfigura!ních a ovládacích funkcí, proto nastavování t!kající se rozlo"ení virtu-
ální plochy p!es více monitor# nebo r#zného otá!ení !i p!ekláp"ní obrazu u n"j
budete hledat marn".

Program LXRandr

B"#í v#ude
Program LXRandr pochází z desktopového prost!edí LXDE, to v"ak v#bec ne-

znamená, "e by nefungoval jinde. Práv" naopak – funguje v GNOME, Xfce, KDE
(ze kterého jsou obrázky v tomto !lánku) atd., posta!í mu p!íslu"né knihovny
(krom" b""n!ch knihoven grafického prost!edí v podstat" jen GTK+ 2). Program
jako takov! zabírá (podle toho, jak je konkrétn" zkompilován) cca 15-20 KB, o n"-
co více zaberou p!eklady do skoro 40 jazyk# v!etn" !e"tiny – lze si ho tedy nain-
stalovat kdekoliv, bez obav o místo na disku.

Pou#ití v praxi
Pokud je p!ipojen jen jeden monitor, je to úpln" jednoduché. Sta!í program

spustit, zvolit z nabídky po"adované rozli"ení (p!ípadn" nastavit i obnovovací
frekvenci) a pak u" jen kliknout na Budi#. Hotovo. V!stup grafické karty se p!e-
pne na nastavené parametry.

LXRandr – nastavení rozli"ení monitoru

Nepatrn" slo"it"j"í je to v p!ípad", "e se p!ipojí více monitor#. Pak je mo"nost
bu$ si nechat zapnut! jen jeden (a vybrat si kter!), anebo obraz klonovat na v"ech-
ny. Podrobn"j"í volby – nastavování rozli"ení a kmito!t# – se nachází na druhé kar-
t" (Pokro#ilé). I na této kart" lze zapínat a vypínat monitory. Provedené zm"ny se
v"dy projeví a" po stisku tla!ítka Budi#.

LXRandr – rychlé volby pro více monitor#

LXRandr – a p!ipojení k projektoru nebude no#ní m"rou
Luká" Jelínek

Zm"nit si rozli#ení a kmito#et zobrazení na monitoru? Klik, klik a je hotovo. Nev"!íte? V"!te. Program LXRandr se k vám hlásí do slu#by.

http://www.linuxexpres.cz/software/lxrandr-rychle-pripojeni-netbooku-nebo-notebooku-k-dataprojektoru
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Jak je vid"t z obrázk#, p!eklad do !e"tiny by mohl b!t trochu pe!liv"j"í (chyb"-
jící písmena zbyte!n" kazí dojem z programu), nicmén" jeho aktuální stav není na
závadu pou"itelnosti. O n"co mén" pot""í, "e p!i p!epínání na n"která exotická
rozli"ení ob!as zmizí kurzor my"i, ale pokud u" k tomu dojde, lze to snadno na-
pravit p!epnutím do textov!ch konzolí a zp"t.

Poznámka redakce: Mizení kurzoru není chybou aplikace LXRandr, ale projevuje
se i p!i p!epínání pomocí konzolového nástroje xrandr. LXRandr je pouze jeho
grafickou nadstavbou.

LXRandr – pokro!ilé nastavení více monitor#

Mal! #ikula nejen pro netbook
Program LXRandr by rozhodn" nem"l chyb"t ve „v!bav"“ po!íta!e, kter! se

pou"ívá k prezenta!ním ú!el#m a b!vá u n"j pot!eba manipulovat s parametry
grafického v!stupu. Ale své uplatn"ní najde i na ostatních strojích. A díky své zce-
la miniaturní velikosti nebude prakticky nikde p!eká"et, proto"e pot!ebné knihov-
ny jsou nainstalovány skoro v"ude a t"ch pár kilobajt# navíc nikdo nepocítí.

http://www.linuxexpres.cz/
http://www.openmagazin.cz


P!edstavil byste se prosím?
Mé jméno je Jonathan Thomas a! jsem tv#rce

OpenShot Video Editoru. Jsem profesionální v!vojá!
softwaru a!trávím velkou !ást mého dne prací na pro-
prietárním softwaru pro soukromou spole!nost v!Texa-
su. Zbytek !asu d"lím mezi OpenShot a!mou rodinu.

Podle stránek OpenShotu jste za#al pou#ívat Ubun-
tu za#átkem roku 2008 a!nedostatek editor" videa vás
vedl k!vytvo!ení OpenShotu. Jak jste se nau#il Linux
a!vytvo!il OpenShot za mén" ne# dva roky?

Krátce poté, co jsem za!al se zkou"ením Ubuntu,
jsem si jej nainstaloval jako hlavní opera!ní systém.
Okouzlilo m" stejn", jako okouzlilo mnoho jin!ch lidí.
Po!ád nejsem „expert“ na Linux, ale byl jsem velmi úz-
ce zam"!en! a!nau!il se pouze to, co bylo nutné pro-
to, abych s!OpenShotem usp"l.

OpenShot pou#ívá GTK, Python a! MLT (Media
Lovin’ Toolkit – open-source multimediální fra-
mework). Jak!m procesem jste pro#el, ne# jste si vy-
bral tyto jazyky a!nástroje pro v!voj OpenShotu?

No, vzhledem k!tomu, "e tyto technologie jsem
nikdy p!ed tím nepou"il, musel jsem za!ít od za!átku.
Proto"e jsem byl zb"hl! v!GNOME, GTK se zdálo ja-
ko p!irozená volba. Po krátkém prozkoumání Mono
Frameworku jsem se rozhodl pro Python. Jedním z!nej-
d#le"it"j"ích faktor# pro v!b"r Pythonu byla jeho
úchvatná podpora vazeb na multimediální knihovny
jako GStreamer nebo MLT.

Jaké v!hody má podle vás MTL oproti GStreameru?
P#vodn" jsem si vybral GStreamer a!Gnonlin jako

multimediální framewrok pro OpenShot. Ale brzo
jsem se setkal s!problémy jako chyb"jící podpora pro
p!echody, chyb"jící podpora pro komponování více
videí a! obrázk#, neaktivní po"tovní konference
a!komplikované API. Investoval jsem do GStreameru
hodn" !asu a!byla to zku"enost, která m" hodn" nau-
!ila, ale prost" není ten prav! pro OpenShot. Kdyby
neexistovalo MLT, byl by to pro OpenShot konec. Je-
liko" jsem to necht"l vzdát, znovu jsem zvá"il fra-
mework MLT.

Framework MLT má mocné API, skv"lou doku-
mentaci a!p!íklady, aktivní po"tovní konferenci, pod-
poru pro p!echody, komponování, klí!ové snímky,
audio a! video efekty a! mnoho dal"ího. Více se
o!srovnání t"ch tvou framework# m#"ete dozv"d"t
v!mém srovnání.

Co máte, jako#to úpln! nová#ek, na GTK rád?
GTK jsem zvolil, proto"e je to standardní toolkit

pro GNOME. Cht"l jsem, aby OpenShot vypadal
v!GNOME jako nativní aplikace a! tak jsem vybral
GTK. Navíc KDE u" v!born! editor videa, zalo"en!
na frameworku MLT, má. Jmenuje se Kdenlive (kter!
pou"ívá toolkit Qt).

Jaké podle vás byly nev!hody pou#ívání (u#ení se)
GTK?

Nemyslím si, "e by m"lo pou"ívání GTK n"jaké
nev!hody. S!touto volbou jsem velmi spokojen!.

Mno#ství editor" videa pro Linux se objevilo a!zase
zmizelo, nap!. Diva. Jak jsi za mén" ne# dva roky vy-
budoval komunitu kolem OpenShotu?

P!íli" mnoho open-source projekt# nekomunikuje
se sv!mi u"ivateli. Své stránky neaktualizují !asto, ne-
pou"ívají po"tovní konference, nebo v#bec nep!ed-
stírají, "e sv!m u"ivatel#m naslouchají. Na za!átku
jsem se rozhodl vytvo!it blog a!psát o!ka"dém roz-
hodnutí, my"lence a!vlastnosti, o!které jsem p!em!"-
lel. Kdy" se u"ivatelé vyjad!ovali, naslouchal jsem jim
a! odpovídal. Netrvalo to dlouho, ne" jsem získal
oddané u"ivatele poskytující rady, zp"tnou vazbu
a!návrhy. Nyní máme m"sí!n" stovky u"ivatel#, po-
skytujících zp"tnou vazbu, a!já jsem hrd! na to, jakou
komunitou jsme se stali.

Rozhovor: Jonathan Thomas, tv"rce video editoru OpenShot
Ji!í Eischmann

Tento #lánek je p!ekladem rozhovoru, kter! s Jonathanem Thomasem provedl Paul Cutler a kter! vy#el p"vodn" na GNOME Journal 5. února. Rozhovor je uvoln"n
po licencí Creative Commons License.

http://www.linuxexpres.cz/rozhovor/rozhovor-jonathan-thomas-openshot-video-editor
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Jaké byly nejv"t#í v!zvy, které jste musel b"hem v!-
vojového procesu p!ekonat?

Nejv"t"í v!zvou, kterou jsem musel p!ekonat, bylo
vytvo!ení instalátoru pro OpenShot. Balí!kování vy-
"aduje hodn" znalostí o!tom, jak Linux funguje, a!pro-
to jsem m"l pravd"podobn" takov! problém se to
nau!it. Strávil jsem dva m"síce u!ením se balí!kování
v! Debianu. Nicmén" pokud bych se nenau!il, jak
nabalí!kovat OpenShot, desítky tisíc u"ivatel# by jej
nemohlo vyzkou"et a! OpenShot by m"l mnohem
men"í komunitu.

Jako poznámku na okraj bych cht"l uvést, "e stále
!ekám na patrona OpenShotu pro Debian. Je to nutné
proto, aby mohl b!t OpenShot obsa"en v!Lucid Lynx.

Co vás vedlo k!tomu, #e jste si vybral pro v!voj Laun-
chpad, a!#ím vám ho uleh#il?

Byl jsem ohromen! integrací Bazaaru, sledování
chyb a! p!eklad# do Launchpadu. Bazaar je skv"l!
a!mnohem lep"í ne" jak!koliv komer!ní balí!ek pro
správu kódu, kter! jsem kdy pou"il. Modul p!eklad#
je v!Launchpadu také v!born! a!umo"#uje mnoha
u"ivatel#m OpenShotu p!ispívat do jejich oblíben!ch

jazyk#. Myslím si, "e bychom nem"li p!eklady do 42
jazyk#, kdybych si nevybral Launchpad.

Co je v!plánu do budoucna poté, co byla v!lednu vy-
dána poslední verze OpenShot 1.0?

Jsme v!procesu vytvá!ení plánu v!voje pro verzi
1.1 v!Launchpadu. Nicmén" nyní provádíme trochu
úklidu v!nahlá"en!ch chybách. N"kdy kolem p!í"tího
t!dne za!neme diskutovat o!specifikách dal"í verze.
V"e, co m#"u !íct, je, "e máme v!díln" mnoho skv"-
l!ch vlastností, tak"e z#sta#te nalad"ni.

http://www.linuxexpres.cz/
http://www.openmagazin.cz


XBMC Media Center má za sebou dlouhou dobu v!voje. Jeho v!voj zapo!al ji" v!ro-
ce 2003 a!p#vodn" se jednalo o!projekt, kter! má za cíl vytvo!it multimediální cent-
rum pro první generaci herní konzole XBox. Odtud také pochází p#vodní název
a!sou!asná zkratka - Xbox Media Center. Brzy v"ak p!ibyla podpora také pro dal"í
systémy. Dnes je XBMC multiplatformní zále"itostí. B""í na Xboxu, Windows, Li-
nuxu, Mac OS X a!Apple TV OS. Krom" architektury x86, podporuje také PPC, IA-
32/x86 a!ve v!voji je také podpora pro ARM. K!dispozici není pouze jako program,
ale také jako Live CD, které je postaveno na linuxové distribuci.

Instalace
Na stránkách projektu naleznete instala!ní soubory pro jednotlivé systémy a!ob-

raz verze Live, pokud si XBMC chcete vyzkou"et jako Live CD. Nás samoz!ejm" ze
v"eho nejvíce zajímá instalace pro Linux. Auto!i se netají tím, "e linuxovou verzi vy-
víjejí primárn" pro Ubuntu a!zmín"nou Live verzi, tak"e s!podporou v!jin!ch dis-
tribucích si hlavu p!íli" nelámou. P!esto na wiki projektu m#"ete najít návody, jak
XBMC zprovoznit i!na jin!ch distribucích. Existují i!neoficiální balí!ky pro ty nej-
znám"j"í distribuce. Sta!í se poptat Googlu a!ur!it" se vám poda!í najít balí!ek pro
tu va"i distribuci, jako se to povedlo mn" s!Mandrivou. Nejjednodu""í situaci mají
samoz!ejm" u"ivatelé Ubuntu, pro které je p!ipraven! speciální repozitá!. Správci
repozitá!e ji" dokonce zareagovali na novou vlastnost v!Ubuntu 9.10 a!nabízí po-
stup, jak repozitá! v!etn" p!íslu"ného klí!e p!idat jedním p!íkazem. Pokud jste na-
instalovali XBMC z!balí!ku, objeví se v!nabídce aplikací v!sekci Zvuk a!video.

Hardwarové nároky
XBMC nabízí velmi atraktivní rozhraní plné efekt# a!to si bohu"el vybírá svoji da#

na hardwarové náro!nosti. Bez fungující 3D akcelerace si XBMC neu"ijete. Nicmén"
pokud máte fungující akceleraci, vysta!íte si s!jakoukoliv sou!asnou grafickou kartou,
v!etn" t"ch integrovan!ch. Zkou"el jsem XBMC na netbooku s!procesorem Atom a!in-
tegrovanou grafickou kartou Intel a!v!kon byl uspokojiv!. Pokud v"ak plánujete p!e-

hrávat HD video a!nemáte plnou akceleraci p!ehrávání videa, musíte mít podle
doporu!ení minimáln" Intel Core 2 Duo 2.0 GHz. Dobrou zprávou je, "e v!posledních
verzích XBMC podporuje VDPAU, tak"e minimáln" vlastníci grafick!ch karet nVidia
by m"li p!ehrávat HD video s!nízk!mi nároky na v!kon procesoru.

Multimediální podpora
Multimediální podpora XBMC je p!íkladná a!nabízí prakticky v"e, co dnes m#"e

dát sv"t svobodného softwaru dohromady. Zajímavostí je, "e pou"ívá dv" podp#rné
vrstvy pro p!ehrávání videa. První z!nich je DVD p!ehráva! z!vlastní dílny, kter! po-
u"ívá knihovny libdvdcss, libdvdnav a!Ffmpeg, díky kterému získává podporu velké-
ho mno"ství formát#. Druhou podp#rnou vrstvou je legendární Mplayer, kter! se v"ak
nachází pouze jako zálo"ní !e"ení ve verzi pro Xbox, v!"ádné jiné ho nenaleznete.

Stejn" jako v!p!ípad" videa i!u!audia se XBMC spoléhá na vlastní !e"ení – PAPlayer,
kter! zvládne v"echny b""né zvukové formáty. Neporadí si jen s!hudebními soubory,
které jsou svázané DRM. V!tomto mají proprietární multimediální centra v!hodu.

První spu#t"ní
Po prvním spu"t"ní vás XBMC p!ivítá v!anglickém jazyce, nemusíte se ale bát. Lokaliza-

ce je velmi slu"ná, centrum je p!elo"eno do více ne" 30 jazyk# v!etn" !e"tiny a!sloven"tiny.
Jen musíte zabrousit do nastavení, abyste jazyk zm"nili. P!esná cesta je System | Appearan-
ce | International. V! nastavení m#"ete klidn" z#stat déle a!XBMC si p!izp#sobit sv!m po-
t!ebám. Auto!i vám v!tomto sm"ru vy"li velmi vst!íc a!mo"nosti nastavení jsou rozsáhlé.

Video
Pravd"podobn" nejzásadn"j"í funkcí multimediálního centra je p!ehrávání

videa. Kdy" vstoupíte do sekce Video, je vám nabídnuto, abyste p!idali nov! zdroj
videa. Krom" slo"ky s!videi m#"ete vybrat i!r#zné slu"by, streamy a!protokoly ja-
ko nap!. UPnP. Trochu mi chybí dost roz"í!en! standard LDNA. Video soubory
m#"ete procházet stejn" jako ve správci soubor#, ale rozdíl XBMC od normálního

XBMC Media Center: Multimediální centrum do ob!váku
Ji!í Eischmann

Obliba multimediálních center v!poslední dob" neuv"!iteln" roste. Pry# jsou doby, kdy lidem v!ob!vacím pokoji sta#ilo pár kanál" televize, jednoduch!
videorekordér a!CD p!ehráva#. Dnes cht"jí organizovat a!p!ehrávat sbírku film" a!hudby na disku, pou#ívat on-line slu#by jako YouTube a!stahovat informace
z!Wikipedie, IMDB atd. Proto vznikla speciální kategorie softwaru – multimediální centra. A!dnes se podíváte na ten pravd"podobn" nejslibn"j#í projekt, jak!
nám p!iná#í sv"t svobodného softwaru.

http://www.linuxexpres.cz/software/xbmc-media-center-multimedialni-centrum-pro-linux
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p!ehráva!e spo!ívá v!tom, "e m#"ete vytvá!et vlastní sbírku film#. Sta!í, kdy"
z!kontextové nabídky po kliknutí na video soubor vyberete, aby se p!idal do
knihovny. Zadáte název filmu a!"ánr a!film je za!azen! do va"í knihovny. Ta na-
bízí rozd"lení do "ánr#, ozna!ení ji" zhlédnut!ch film# atd. XBMC by m"lo um"t
také na vy"ádání stahovat informace o!filmu, to se mi ale nepovedlo, tak nevím,
jestli jsem m"l jen sm#lu na filmy nebo je tato vlastnost nefunk!ní.

XBMC bohu"el nepodporuje p!ehrávání klasického nebo digitálního TV vysí-
lání a!jeho podpora není ani v!plánu, proto"e podle autor# je v!ohnisku zájmu jen
frontend a!ne podp#rné technologie. Pomocí zásuvn!ch modul# lze v"ak sledovat
televizi z!jin!ch program#, nap!. MythTV.

Procházení sbírkou film#

Hudba
Ta funguje velmi podobn" jako video. Takté" máme mo"nost vybrat zdroj hudby

a!tu pak procházet jako normální soubory nebo si jednotlivá alba p!idat do knihovny,
kde jsou potom organizována na základ" popisk#. XBMC umí na!ítat obaly alb ze sou-
bor#, pojmenovan!ch cover.jpg, a!také je umí stahovat z!Internetu, i!kdy" toto mi ne-
fungovalo zrovna ideáln". Na"t"stí lze obal vybrat ru!n". Stahování informací o!albech,
písních a!interpretech funguje s!prom"nlivou úsp""ností. Dost asi zále"í na popularit"
a!kvalit" popisk#. Ob!as jsem byl ale p!ekvapen!, "e mi to nena"lo informace ani o!vel-
mi znám!ch um"lcích, jejich" písni!ky jsem m"l dob!e popsané. Správce hudby podpo-
ruje také seznam skladeb, ale p!íli" jsem jeho ovládání nepochopil a!moc intuitivní není.

Podnabídka Hudba s$hrající písni!kou na pozadí

Obrázky
Stejn" jako u!p!edchozích dvou sekcí musíte nejd!íve vybrat zdroj obrázk#. Bo-

hu"el ve standardním XBMC nenaleznete "ádné propojení na online webalba.
Dokázal bych si u" základu (pomocí zásuvn!ch modul# to jde) p!edstavit spolu-
práci s!Flickrem nebo Picasawebem. P!i procházení soubor# se napravo zobrazu-
jí náhledy, co" v!razn" zjednodu"uje orientaci. Správce obrázk# se poradí velk!m
mno"stvím formát#, byl jsem p!ekvapen!, "e zvládá i!RAW formát, co" bych od
programu, jeho" cílem je jen základní prohlí"ení obrázk#, ne!ekal.

Procházení adresá!e s$obrázky

http://www.linuxexpres.cz/
http://www.openmagazin.cz


Po#así
Posledním ze základních modul# je Po!así. V!n"m si m#"ete nastavit n"kolik

lokalit, u!kter!ch se vám bude zobrazovat aktuální po!así a!p!edpov"$ na n"ko-
lik dní dop!edu. Zpracování nelze nic vytknout. Líbí se mi, "e teplota s!ikonou po-
!así se zobrazuje v!pravém horní rohu vedle data a!!asu, i!kdy" se pohybujete
v!jin!ch !ástech XBMC.

Po!así v$Praze jako na dlani

Roz#í!ení
Velmi silnou stránkou XBMC je mo"nost roz"í!ení multimediálního centra

o!dal"í funkce. Funkcionalitu lze roz"i!ovat jak zásuvn!mi moduly, tak jednoduch!-
mi skripty v!jazyce Python. Mo"nost skript# v!vojá!i p!idali pro u"ivatele, kte!í
nepat!í mezi zb"hlé programátory. Vytvo!it skript v!Pythonu je toti" o!mnoho
jednodu""í ne" napsat v!zásuvn! modul v!C/C++.

Komunita kolem XBMC je velmi aktivní a!roz"í!ení existuje obrovské mno"ství.
Momentáln" je situace pon"kud nep!ehledná. Auto!i oznámili, "e ji" není únosné
dr"et oficiální repozitá! stávajícím zp#sobem a!pracují na instalátor# dopl#k#, kte-
r! bude integrován p!ímo do XBMC a!bude skrze n"j mo"né roz"í!ení vyhledávat,
stahovat a! instalovat. Existují sice stránky s!roz"í!eními pro XBMC, jako nap!.
XBMCzone.com, ale neobsahují v"echny roz"í!ení a!n"které z!nich u" jsou docela
staré, tak"e !lov"k neví, zda jsou stále kompatibilní se stávající verzí. Asi nejjedno-
du""ím zp#sobem, jak dostat aktuální roz"í!ení do XBMC je spustit tento p!íkaz:

svn checkout http://xbmc-addons.googlecode.com/svn/trunk/

A!sta"ené adresá!e potom nakopírovat do ~/.xbmc/. Zásuvné moduly (plu-
giny) naleznete pod p!íslu"nou sekcí. Sta!í vybrat sekci a!pohybem my"i doprava
jakoby vysunout panel s!nabídkou, kde najdete polo"ku Pluginy. P!edev"ím mo-
dul Video má velké mno"ství roz"í!ení. Bohu"el celá !ada z!nich je nefunk!ních,
proto"e se jedná o!slu"by, které jsou omezeny pouze na IP adresy z!USA. Skripty
naleznete v!samostatné sekci, do které se dostanete p!es úvodní nabídku.

Vzhled
Vzhled je dal"í velkou chloubou XBMC. Auto!i !íkají, "e jejich cílem je pouze

frontend, tedy stávající multimediální technologie naservírovat u"ivateli v!co neja-
traktivn"j"í podob". A!musím !íct, "e se jim to da!í. XBMC porá"í co se t!!e vzhle-
du i!své komer!ní protivníky. U"ivatel musí b!t spokojen! u" s!v!chozím skinem,
kter! je vzhledov" atraktivní, pln! p!echodov!ch efekt#, ale stále p!ehledn!.
Pokud se vám ale v!chozí skin nelíbí existuje velké mno"ství dal"ích. Skinova-
telnost je opravdu propracovaná a!rozhodn" se nejedná jen o!jiné barvy a!rozdílné
obrázky na pozadí. Skiny mohou kompletn" m"nit rozlo"ení prvk# rozhraní
a!mo"nosti a!ovládání celého XBMC. V!vojá!i XBMC cht"jí jít ale je"t" dál. #ers-
tv! je projekt Aeon, kter! p!ichází s!rozhraním, které m"ní sv#j vzhled podle mul-
timediálního obsahu. Kdy" bych to m"l uvést na aktuálním p!íkladu, tak si
p!edstavte, "e p!i prohlí"ení detail# o!filmu Avatar se prost!edí zabarví do mod-
ra a!na pozadí budete mít domorodé obyvatele Na'vi.

Jediné, co bych sou!asn!m skin#m vytkl, je to, "e ne v"echny podporují !e"ti-
nu. Nov! skin do XBMC dostanete tak, "e sta"en! adresá! nakopírujete do slo"ky
~/.xbmc/skin.

Zhodnocení
XBMC rozhodn" stojí za h!ích. Dle mého názoru je to momentáln" nejpropra-

covan"j"í open-source multimediální centrum a!dost mo"ná nejlep"í v#bec. Není
v!mo"nostech jednoho !lánku obsáhnout v"echny mo"nosti a!nastavení, které XBMC
nabízí. To si !lov"k musí vyzkou"et sám. Osobn" m" toto multimediální centrum
zklamalo pouze v!tom, "e nemá integrovanou podporu TV vysílání, to bych od ta-
kového softwaru o!ekával, ale postoj v!vojá!# je v!této otázce bohu"el pevn!.

http://www.xbmczone.com/
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Exkurze do historie
Hra FreeDroidRPG má ko!eny je"t" v!dob" her

Comodore64, kdy vznikla hra Paradroid
(http://en.wikipedia.org/wiki/Paradroid). Jsem na-
rozen v! roce 1985, kdy hra Paradroid byla vydána,
a!doufám, "e mi vá"en! !tená! promine, "e jsem ten-
to po!in nezaznamenal a!toho !asu jsem ji ani nemohl
hrát. Le! dovolím si vá"enému !tená!i hru aspo# p!i-
blí"it, jsa k!tomu stejn" kvalifikován, jako k!v!kladu
o!dobách první republiky – studiem dobov!ch pra-
men# a!hodinami hovor# s!kmenov!mi sta!e"iny.

Na palub" lodi se soupe!i

Ve h!e paradroid jste se dostali do role robota, kte-
r! procházel vesmírnou lodí obydlenou jin!mi robo-
ty, jen s!nep!átelsk!mi úmysly. Hrá! poté má za úkol
zni!it v"echny ostatní droidy. Zp#sob ni!ení droid#

nebyl jen zbran"mi, ale i! prost!ednictvím „hacku“,
kdy jste se !e"ením jednoduch!ch logick!ch obvod#
p!ipojovali k! !ídící jednotce droida. Droid sám se
samoz!ejm" bránil a!hrálo se tedy o!to, kdo vy!e"í lo-
gick! úkol lépe.

Pokud jste takovéhoto droida porazili, mohli jste
jej ovládat a!dal"í jednotky ni!it i!klasicky – zbran"mi
a!hrubou silou. Le! hra byla unikátní práv" hlavolamy,
které vedly k!dal"ímu postupu. P#vodní Paradroid byl
nekone!n! – poté, co jste pro"li celou vesmírnou lo$,
dostal jste se na za!átek, jen va"i nep!átelé byli op"t si-
ln"j"í. Nakonec se hrálo na nejvy""í dosa"ené skóre ne-
bo na nejvy""í mo"nou úrove# pora"eného droida.

Hack nep!átelského droida

Tato hra nakonec získala i!sv#j klon s!otev!en!mi
zdrojov!mi kódy – FreeDroid. A!to se ji" nacházíme

v!dob" nedávné, kolem roku 2002. Tuto hru ji" nejspí"e
máte ve své distribuci a!m#"ete si ji zkusit zahrát. Hra
sama je celkem jednoduchá – pohyb klávesov!mi "ip-
kami a!mezerník funguje jako aktivátor zbraní (první
"ipky, potom mezerník) nebo onoho „hackovacího mo-
du“ (první mezerník, droid z!ervená, poté "ipky).

Sv"t, kde stroje MS jsou t"mi zl!mi
Hra FreeDroidRPG (http://freedroid.sourcefor-

ge.net/) je následovníkem hry FreeDroid a!to zejmé-
na práv" hackovací minihrou, ve které se sna"íte
p!evzít vládu nad ostatními droidy. Stále vám z#stává
mo"nost je zni!it klasicky, mechanickou silou, ale tu!-
#ák, kterého doprovází armáda hacknut!ch robot#, je
opravdu velmi p!íjemná p!edstava.

Spousta mrtv"ch droid# – !e chodí? Nebudou…

FreeDroidRPG – MegaSys (MS) musí b!t pora#en
Petr $afa!ík

Láká vás boj proti MegaSys (MS)? Ra#te vstoupit do sv"ta, kde softwarová firma MegaSys (MS) p!edstavuje prost!ednictvím robot" ovládan!ch opera#ním
systémem této softwarové firmy, úhlavního nep!ítele. Doká#ete v!roli tu#$áka z!cizí planety zachránit lidstvo ve jménu svobody? FreeDroidRPG je sci-fi RPG
hra z!izometrického pohledu, kterou siln" provází my#lenka svobodného softwaru. Poj$me se na ni podívat trochu zblízka.

http://www.mandrivalinux.cz/freedroidrpg-megasys-ms-musi-byt-porazen/
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P!íb"h sv"ta FreeDroidRPG je prost! a!zna!n" p!i-
pomíná jeden film. MegaSys (MS), zlá a!bezohledná soft-
warová firma, objevila v!GPLv3.14 právnickou kli!ku,
kterou definitivn" porazila Svobodn! software. Na ná-
slednou ve!ejnou nelibost lidí reagovala firma tím, "e
cht"la povstání jen potla!it pomocí robot#, na nich" byl
instalován opera!ní systém práv" v!"e jmenované fir-
my. Bohu"el chyby v!opera!ním systému zp#sobily, "e
se roboti zcela vymkli kontrole a!spustili krvavou !e":
lidé vs. droidi. Lidstvo prohrává, z#stávají poslední lid-
ské ozbrojené osady. Pom#"e jim jeden z!p!ist"hovalc#
z!vesmíru, p!erostl! tu!#ák, z!rasy zvané Linariené. Ten
byl dlouhou dobu ulo"en k! ledu – do budoucna se
s!kryogenetikou po!ítá. Ná" hlavní hrdina prochází sv"-
tem a!plní nejr#zn"j"í úkoly. Je nutné podotknout, "e se
nejedná o!úkoly diplomatické, !i nutnost proplí"it se
nepozorován na nep!átelské území.

Auto!i sami na stránkách hru p!irovnávají ke h!e
Diablo. Je pravda, "e jistá inspirace zde je patrná a!to
v!etn" geniálního pojetí magie ve form" práce s!pokro-
!il!mi technologiemi jako nap!íklad v!"e zmín"n!
hacking a!p!evzetí ovládání pora"eného droida nebo
mo"nost teleportace na d!íve zvolené místo. Spolu
s!vy""í a!vy""í úrovní, kterou bude vá" tu!#ák mít, bu-
dou nep!átelé siln"j"í, rychlej"í a!smrteln"j"í.

Vizuální podoba
Celá hra je, jak vidíte na p!ilo"en!ch snímcích ze

hry, ve 3D izometrickém pohledu. Je to osv"d!en!
model pro tento typ her a!spolu s!OpenGL vypadá
moc p"kn". Je mo"né hru hrát v!rozli"ení a" 1400x1050
ve fullscreen nebo v!okn".

OpenGL je v!dne"ní dob" ji" standardem a!dovo-
luje, aby ve h!e byly polopr#hledné zdi !i vybavení.
Pokud by va"e grafická karta z!nejr#zn"j"ích d#vod#
tento protokol nepodporovala, resp. nem"la správné
ovlada!e, nic se ned"je. Je mo"né tuto pr#hlednost vy-
pnout a!hrát bez ní.

Musím upozornit, "e hra nepat!í mezi nejnov"j"í
kousky – její první verze se za!aly objevovat ji" kolem
roku 2003, ale hra je stále "ivá a! pracuje se na ní.
Nejnov"j"í verze 0.13 byla uvoln"na asi p!ed m"sícem.

POZNÁMKA: U!ivatelé Mandriva Linuxu 2010.0
ve 32bitové verzi si mohou zahrát hru v$nejnov"j"í
verzi, a!koli oficiáln" není pro toto vydání
Mandriva Linuxu dostupná. Sta!í si p!idat m#j
repozitá! (http://petos.cz/rpms) a$hra v$nejnov"j"í
verzi se objeví ve správci softwaru.

Herní sv"t
FreeDroidRPG je !istokrevné RPG se v"ím, co k!n"-

mu pat!í: obchodu, rozhovor#, úkol# a!souboj#, které
jsou vy!e"eny pom"rn" jednodu"e – klepnete na nep!íte-
le lev!m tla!ítkem my"i a!vá" hrdina na n"j zaúto!í..
Stejn" jako ve h!e Diablo je i!pod prav!m tla!ítkem my-
"i schovaná magie – zmi#ovan! hacking, útok na nepo-
zorného nep!ítele zdálky zkratem v!obvodech, a!dal"í.

Úkoly dostáváte od NPC postav, kter!ch je ve h!e
relativn" velké mno"ství a!úkol# jakbysmet. Rozhovo-
ry s!t"mito postavami jsou podobné jako v!dnes ji"

dal"í klasice "ánru – Falloutu – ve dvou oknech, kde
klepnutím na p!íslu"nou v"tu vybíráte va"i odpov"$.
N"které postavy jsou velice upovídané, jako nap!íklad
znalkyn" kódu, opravdov! Geek, knihovnice znající
nazpam"$ zdrojové kódy v"eho napsaného.

Rozhovor se sle!nou nad COBOLem a$jeho mo!nostmi na
poli programování

Rozhovory v#bec pat!í k!velice p!íjemné stránce
hry. Jsou psány jednoduchou angli!tinou, tak"e si to
opravdu m#"e zahrát ka"d!, kdo aspo# trochu tomu-
to jazyku vládne. Navíc i!texty samy jsou odleh!ené
a!psané s!humorem, by$ mnohdy lehce tragikomic-
k!m, jeden p!íklad za v"echny. Jedna postava ve h!e
p!i boji s!droidy p!i"la o!nohu a!o!ruku. Ruku doktor
dokázal zachránit, noha ov"em byla ztracena. Dostal
ov"em novou nohu, robotickou, chytrou a!bezpe!nou
proti útok#m – ovládá ji netBSD s! nastaven!mi
iptables. Podobn!ch nará"ek a!vtípk# je ve h!e velké
mno"ství – varování na jídle se velice podobá „no
warranty“ varování v! záhlaví ka"dé druhé GPL
aplikace a!mnohé dal"í, p!i!em" nepo!ítám úhlavního
nep!ítele MS.

Pohyb po m"st", kam vás pustí
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Obchodní val!ík na sekerové téma

Celou dobu máte k!dispozici inventá! s!vybavením,
které m#"ete pou"ívat. A$ ji" brn"ní, "títy nebo boty,
tak i! zbran", lé!ivé nápoje, a! dal"í. Zbran" budou
aspo# z! po!átku hry pouze chladné – za!ínáte se
star!m dobr!m hasákem, pá!idlem !i vodovodní
trubkou. Postupn" se p!es no"e, me!e a!sekery dosta-
nete i!k!paln!m zbraním. V"!te ale, "e náboj# je málo
a!n"kdy není nad dobrou ránu sekerou.

Hra celkov" p!íli" nezam"stná va"i mozkovou
kapacitu. Není to náro!ná hra na my"lení, úkoly jsou
pom"rn" jasné a!nikterak obtí"né – mrtví nep!átelé z#-
stávají mrtví, tak"e zde na rozdíl od ji" zmi#ovaného
Diabla nehrozí, "e po vy!i"t"ní lokace od nep!átel je
tam za chvilku objevíte znovu. Co se t!!e komer!ních
her, tak s!t"mi se FreeDroidRPG moc srovnávat nedá –
bohu"el je hra pom"rn" krátká, ov"em s! ka"d!m
nov!m vydáním p!ib!vá nov! úkol !i mapa.

Na druhou stranu hra obsahuje pom"rn" poveden!
herní editor, kter!m si m#"ete upravit !i zv"t"it sv"t,
p!idat novou postavu !i zcela od za!átku postavit
úpln" nov! p!íb"h pro ty, kter!m se nelíbí sou!asn!.

Jedná se stále o! v!bornou hru, siln" hratelnou
a!návykovou. Její jedinou slabinou je její nevelká délka
a!to, "e není mo"né ji porovnávat se sou!asnou ko-
mer!ní "pi!kou v!"ánru RPG, a$ ji" po grafické !i p!í-
b"hové stránce. Na druhou stranu je to stále jedno
z!nejlépe zpracovan!ch RPG nativn" pro Linux. Jen je
"koda, "e u!tohoto oblíbeného herního "ánru, je to jen
tak málo linuxov!ch kousk#.

http://www.mandrivalinux.cz/
http://www.openmagazin.cz


Firefox 4.0 a! zakázání v#ech zásuvn!ch
modul"

Ve v!vojové verzi Firefoxu 4.0 p!ibyla nová
mo"nost zakázat v"echny zásuvné moduly. Posta!í
p!ejít na konfigura!ní stránku about:config, vytvo!it
p!edvolbu plugin.disable, nastavit její hodnotu na
true a!znovu spustit prohlí"e!. Uvedená p!edvolba je
prozatím dostupná pouze ve v!vojové verzi Firefoxu,
ale je pravd"podobné, "e se objeví s!p!í"tí aktualizaci
Firefoxu 3.6. Pokud chcete zakázat konkrétní zásuvné
moduly, m#"ete tak u!init p!ímo ve Správci dopl#k#.

Firefox 4.0 obsahuje nov! vzhled tla#ítek
na li#t"

Pokud pou"íváte v!vojové verze Firefoxu,
pravd"podobn" jste v!posledních dnech zaregistrovali
nov! vzhled tla!ítek na li"tách aplikace. Ta mají nov"
„3D vzhled“, jsou zobrazena ve stupních "edi a!mají
barevn! efekt p!i p!ejetí kurzorem my"i. Nov! vzhled
tla!ítek vychází z!plánovaného vzhledu Firefoxu 4, na
kterém se aktuáln" pracuje. Nov! vzhled hezky
vyniká v!kombinaci s!Personas, co" se ostatn" m#"ete
podívat na následujících screenshotech.

Firefox 3.6 se vzhledem Personas dark

V!vojové verze Firefox se vzhledem Personas

Dal#í plan! poplach ohledn" bezpe#nostní
chyby ve Firefoxu?

B!vá u" vcelku !ast!m jevem, "e se n"jaká
spole!nost „op!e“ do Firefoxu, aby získala mediální
pozornost. #as od !asu se také vyskytnou p!ípady, kdy
n"kdo tvrdí, "e objevil vá"nou bezpe!nostní chybu ve
Firefoxu, ale ve skute!nosti jen „blafuje“, p!ípadn" se
o!bezpe!nostní chybu nejedná. O! jednom z!dal"ích
mo"n!ch p!ípad# nyní pí"e The Register. Jedna ruská
spole!nost tvrdí, "e v!rámci svého produktu prodává

exploit na poslední verze Firefoxu. Exploit pocho-
piteln" voln" neukázala a!dle komentá!e zákazníka ve
fóru spole!nosti nefunguje. Uvidíme, jaké bude nako-
nec rozuzlení, ale prozatím se nezdá, "e by byli
u"ivatelé Firefoxu n"jak!m zp#sobem ohro"eni.

Lightning 1.0 bude pro Thunderbird 3.1
V! blogu v!vojá!# kalendá!ového roz"í!ení

Lightning se objevila informace o!nejbli""ím sm"!ování
tohoto populárního roz"í!ení. Tou hlavní informací je,
"e dal"í verze Ligtningu 1.0 (druhá betaverze a!finální
verze) budou dostupné a" pro Thunderbird 3.1, kter!
je plánován na duben leto"ního roku. D#vodem jsou
zejména omezené síly v!vojá!# (Lightning reáln" vyvíjí
1 v!vojá!), které nejsou schopny udr"ovat roz"í!ení pro
n"kolik v!vojov!ch v"tvích.

Pro Thunderbird 3 tak z#stane poslední verzí
Lightning 1.0 Beta 1, kter! je dle slov v!vojá!# pod-
statn" lep"í ne" verze 0.9. Co se t!!e dlouho slibované
betaverze Sunbirdu, m"la by b!t dostupná v!pr#b"hu
února.

Novinky ze sv"ta aplikací Mozilla
T"#te se na Firefox 4.0. Bude mít nov! vzhled a zásuvné moduly budou mít mo#nost globálního zákazu. Populární roz#í!ení Lightning 1.0 bude a# pro Thunderbird 3.1.

http://www.mozilla.cz/zpravicky/firefox-4-0-a-zakazani-vsech-zasuvnych-modulu/

http://www.mozilla.cz/zpravicky/firefox-4-0-obsahuje-novy-vzhled-tlacitek-na-liste/

http://www.mozilla.cz/zpravicky/dalsi-plany-poplach-ohledne-bezpecnostni-chyby-ve-firefoxu/

http://www.mozilla.cz/zpravicky/lightning-1-0-bude-pro-thunderbird-3-1/

https://forum.immunityinc.com/board/thread/1161/vulndisco-9-0/?page=1#post-1190
http://www.openmagazin.cz
http://www.mozilla.cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
http://www.mozilla.cz/zpravicky/firefox-4-0-a-zakazani-vsech-zasuvnych-modulu/
http://www.mozilla.cz/zpravicky/firefox-4-0-obsahuje-novy-vzhled-tlacitek-na-liste/
http://www.mozilla.cz/zpravicky/dalsi-plany-poplach-ohledne-bezpecnostni-chyby-ve-firefoxu/
http://www.mozilla.cz/zpravicky/lightning-1-0-bude-pro-thunderbird-3-1/
http://www.mozilla.cz/podpora/firefox/co-je-aboutconfig/
http://www.mozilla.cz/zpravicky/aktualizovany-navrh-vzhledu-firefoxu-4-0/
http://www.mozilla.cz/doplnky/motivy-vzhledu/#personas
http://www.theregister.co.uk/2010/02/18/firefox_zero_day_report/
http://www.mozilla.cz/zpravicky/vysel-lightning-1-0-beta-1-pro-thunderbird-3/
http://weblogs.mozillazine.org/calendar/2010/02/on_the_state_of_sunbird_10_bet.html
http://weblogs.mozillazine.org/calendar/2010/02/on_the_state_of_sunbird_10_bet.html
http://weblogs.mozillazine.org/calendar/2010/02/lightning_builds_move_towards.html
https://forum.immunityinc.com/board/thread/1161/vulndisco-9-0/?page=1#post-1190


Nebudu zde nyní rozvíjet rivalitu mezi oFono a!FSO,
ale p!edstavím vám první distribuci zalo"enou na oFo-
no frameworku, distribuci Neophysis. A!na !em jiném
by tato distribuce b""ela ne" na Openmoko Neo Free-
Runneru :) – a$ chceme nebo nechceme, telefonních za-
!ízeních, kde se dá firmware opravdu pln" u"ivatelsky
nahrazovat tolik není a! (nejen) proto se Neo Free-
Runner t""í v!vojá!ské oblib". Neophysis je zalo"en
na openembedded. Italové probírali Neophysis ne-
dávno také na svém fóru.

Neophysis roste zde ke sta"ení: http://neophys-
is.sourceforge.net/images, informaci o!jeho existenci
najdete t!eba tady. Domovská stránka je tady. Osobn"
jsem oFono nikdy p!edtím nezkou"el, ale poté co jsem
objevil Neophysis, jsem jej zkusil.

Startovací obrazovka.

Rozhraní je p!íjemn" rozvr"eno – hlavní obrazovka
je podobná stylu Launcheru z!SHR a!aplikace jsou
uspo!ádány ve slo"kách. Celé prost!edí je témovatelné
a!intuitivní. PWR a!AUX tla!ítka zobrazují pomocné
menu s!klávesnicí, odkazy dom#, na aplikace a!také
nabízí rotaci obrazovky. Dále se v!menu nachází tla!í-
tka pro restart, vypnutí, ukon!ení b""ící aplikace ne-
bo do podmenu, kde m#"ete vypnout stmívání
displeje nebo uspávání, které zatím není p!ítomné.

Témovatelné prost!edí.

Pomocné menu.

Neophysis – oFono na Neo FreeRunneru
Petr Van"k

oFono je opensource telefonní framework, jeho# v!voj je sponzorován Intelem a Nokií. V podstat" se jedná o alternativu k ogsmd z freesmartphone.org a tím mu
#áste#ne konkuruje.

http://www.openmoko.cz/index.php/pages/read/Neophysis_oFono_na_Neo_FreeRunneru

http://forum.telefoninux.org/index.php?topic=2371.0
http://www.openmagazin.cz
http://www.openmoko.cz/
http://www.openmoko.cz/index.php/pages/read/Neophysis_oFono_na_Neo_FreeRunneru
http://vanous.penguin.cz/
http://ofono.org/
http://www.freesmartphone.org/
http://neophysis.sourceforge.net/images/neophysis-testing/
http://wiki.openembedded.net/index.php/Main_Page
http://neophysis.sourceforge.net/images/
http://neophysis.sourceforge.net/images/
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/neophysis/index.php?title=Main_Page
http://lists.openmoko.org/pipermail/community/2010-March/060687.html


Distribuce je !áste!n" zalo"ena na FSO (odeviced),
tak"e GPS, WiFi, Bluetooth a!dal"í jsou k!dispozici
p!es standardní FSO DBus rozhraní. Co mne p!ekvapi-
lo je p!ítomnost Litephone, nevím ale, zda se napojuje
na FSO framework, nebo je upraveno pro oFone.
Dal"ím velk!m p!ekvapením je Linphone – VOIP SIP
aplikace. Zkusil jsem provést cvi!n! hovor a!sv"te div
se, zvuk se sice trhal, ale n"co sly"et bylo a! to mi-
nimáln" na jednu stranu.

Nastavení FSO prost!edk#.

Grafické prost!edí je zalo"eno na NDE, které nabízí:
• grafick! mana"ér
• p!epína! úloh
• launcher – spou"t"! aplikací
• virtuální klávesnici
• dv" pomocná ovládací menu
• menu pro ovládání FSO zdroj#
• oznamovací systém

• domovskou obrazovku
• wifi mana"ér (NWA)
• microbrowser
• nápov"du (!)
• základ telefonních aplikací (p!íchozí a!odchozí

hovory)
• p!edinstalované základní aplikací

Spou"t"! aplikací. Klávesnice.

Neophysis je sice zatím ve stádiu alpha, ale ob-
sahuje ji" základní aplikace a!podporuje odchozí i!p!í-
chozí telefonní hovory. P!edností Neophysis je rychl!
start do p#l minuty, v!etn" p!ihlá"ení do sít" GSM.

http://wiki.openmoko.org/wiki/NWA
http://www.openmagazin.cz
http://www.openmoko.cz/




Automatizovan! systém pro kontrolu kvality
SIG vyvinula speciální automatizovan! systém na-

zvan! SIG Quality Model (SQM). Tento software tak-
té" získal certifikát kvality ISO 9126, kter! zaru!uje, "e
ov"!ování probíhá dle p!edem odsouhlasen!ch norem
a!standard#. Motem spole!nosti je to, "e nedodává po-
city, ale fakta.

Poznámka: ISO 9126 je mezinárodní standard pro
zji"$ování kvality software a!to zji"$ování znám!ch ne-
dostatk#, které mohou vést k!chybám uvnit! software.
Cílem tohoto standardu je odhalit v"eobecné po-
chopení cíl# a!úkol# projektu. (Více v!anglické Wikipe-
dii pod heslem ISO 9126.)

OpenOffice.org jako testovan! objekt
Do hledá!ku SIG se !asto dostávají i!projekty vy-

víjené jako open source. V!p!ípad" projektu OpenOf-
fice.org byly hodnoceny celkem t!i verze – 2.4.0, 3.0.0
a!3.1.1. Mohlo by se zdát, "e to bude nep!ekonateln!
problém, proto"e projekt OpenOffice.org obsahuje
více ne" !ty!i milióny !ádk# zdrojového kódu, nicmé-
n" pro SQM to v"t"í problém nep!edstavuje.

V!sledkem celého procesu je studie nazvaná „Risks
in the adoption of OpenOffice.org by governmental in-
stitutions“ (!esky p!elo"eno jako Rizika p!i vyu"ívání
OpenOffice.org státními institucemi“, kterou si m#"ete
stáhnout ze stránek SIG nebo z!na"eho webu. Studie má
celkem 12 stran a!je ve formátu PDF. Tento !lánek ji po-
drobn"ji projde a!její záv"ry p!etlumo!í.

Testované verze OpenOffice.org a!jejich
kvalita

Jak u" to tak b!vá, obsahuje studie i!vyjád!ení k!ce-
lé problematice, které najdete hned v!úvodu studie,
konkrétn" hned na stran" dv". Já záv"ry p!esko!ím
a!nejd!íve uvedu fakta. Studie pokra!uje vysv"tlením
podmínek testu. Jak ji" bylo !e!eno, hodnoceny byly
celkem t!i verze a!p!i anal!ze nebylo zji"t"n v!razn"j"í
problém v!kvalit" kódu – kvalita je stále stejná a!nem"-
ní se verzemi. Nicmén" pro ú!ely dané studie se bude
anal!za nejvíce zam"!ovat na verzi poslední tj. 3.1.1.

Jak shrnují analytici v!!ásti 2 – OpenOffice.org pat!í do
skupiny program# naz!van!ch „kancelá!sk! balík“. Na
poli open source aplikací je to jednozna!n! lídr. První
verze se objevila ji" v!!íjnu 2000 poté, co Sun Microsystems
koupil firmu StarDivision. Jejich komer!n" nabízen! balík
StarOffice byl poté uvoln"n jako open source. Od té doby
je OpenOffice.org hlavním v!vojov!m projektem v!ka-
tegorii kancelá!sk!ch balík#. StarOffice je dnes odno"í
OpenOffice.org a! p!idává n"kolik komponent, ov"em
s!uzav!en!m kódem. Aktuální verze StarOffice má !íslo 8.

Poznámka : Pokud vás zajímá, co je ve StarOffice
navíc, pak v"zte, "e je to n"kolik TrueType písem v!Uni-
code kódování, n"kolik dal"ích písem v!západním a!asij-
ském kódování, podpora rela!ní databáze Adabas,
"ablony dostupné jen ve StarOffice, velká kolekce klipar-
t#, t!ídící funkce pro asijské jazyky, importní filtry pro
soubory ze star"ích textov! editor# jako je nap!. Word-
Star, modifikovan! korektor p!eklep# a!slovník syno-
nym a!také p!evodník maker vytvo!en!ch v!MS VBA.

StarOffice je nabízen v! n"kolika verzích, verze
Enterprise p!iná"í také dal"í v"ci, jako je pr#vodce
pokro!il!mi anal!zami a!pr#vodce pro tvorbu Micro-
soft Installer Transformation soubor#.

Pozn. "éfred. Proto"e stále nemáme jasné informa-
ce o!postoji Oracle, uvádíme jako v!robce balíku ob"
spole!nosti, tedy Oracle/Sun Microsystems. Sun
Microsystems, jako vlastník OpenOffice.org, byl b"-
hem p!ípravy !lánku stále v!procesu fúze s!firmou
Oracle, cel! proces zapo!al v!dubnu 2009 a!v!dob" vy-
dání sm"!oval ke konci. 21.ledna oznámila Evropská
komise, "e p!evzetí Sun Microsystems firmou Oracle
je mo"né a!nep!edstavuje riziko monopolu na trhu
informa!ních technologií. Oracle v"ak také zve!ejnil
zprávu, "e v!voj a!podpora z!OpenOffice.org z!jeho
strany bude probíhat dále a!bez v"t"ích zm"n.

%ízení v!voje OpenOffice.org
V! dne"ní dob" v"ak Oracle/Sun Microsystems

není jedin!m v!vojá!em balíku OpenOffice.org, pro-
to"e ostatní firmy pochopily, "e mohou sní"it své ná-
klady spojené s!nákupem komer!ních !e"ení tím, "e
investují do v!voje OpenOffice.org. Anga"ují se tak
firmy jako Novell, IBM, Intel nebo Red Hat.

Kancelá!sk! balík se dnes pou"ívá ve státních ú!a-
dech, "kolách a!univerzitách na v"ech kontinentech,
nezaostávají ani soukromé firmy. Zárove# v"ak v!voj
není p!ímo !ízen jen firmami, které se v!n"m anga"u-
jí, existuje organizace nazvaná OpenOffice.org Com-
munity Council, která nastavuje cíle, hlídá konflikty

Mohou vládní instituce nasadit OpenOffice.org bez obav?
Svatopluk Vít

Software Improvement Group je spole#nost sídlící v Nizozemí, která si klade za cíl provád"t hloubkové anal!zy systémového softwaru. Stále více zákazník" se
na ni obrací ve v"cech hodnocení systém", program" #i projekt". Nezále#í na tom, zda jde o úpln" nov! portál nebo desítky let star! systém. Hloubkové anal!ze
byla nedávno podroben i kancelá!sk! balík OpenOffice.org.

http://www.openoffice.cz/analyza-mohou-vladni-instituce-nasadit-openoffice-org-bez-obav
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zájm#, získává finan!ní prost!edky a!zaji"$uje platfor-
mu pro diskuzi uvnit! komunity. Jsou stanovena jas-
ná pravidla, kdo je !lenem této u""í skupiny –
3!zástupci t"ch, kte!í p!ispívají kódem, 3 zástupci v!-
vojá!ského t!mu, 2 zástupci lokaliza!ního t!mu
(jedním z!nich je Pavel Janík), 1 zástupce komunity
a!1!zástupce Oracle/Sun Microsystems.

Hodnocení kvality kódu
Ve t!etí !ásti anal!zy se m#"ete do!íst o!SQM a!je-

ho hodnocení kvality kódu OpenOffice.org. Hodno-
cení je provád"no celkem na "esti ukazatelích – objem,
zdvojení, slo!itost, propojenost, velikost modul# a$spoluprá-
ce mezi moduly. Tyto ukazatele jsou hodnoceny na
stupnici od jedné do p"ti hv"zd. Nakonec jsou je"t"
dodate!n!m hodnocením sdru"eny pomocí dvoukro-
kového procesu a!je vyhodnoceno kritérium spravova-
telnosti (takté" hodnoceno od jedné do p"ti hv"zd).

Dle SQM si OpenOffice.org udr"el t!i hv"zdy ve
v"ech t!ech verzích, i!kdy" v!kódu docházelo k!doce-
la podstatn!m zm"nám (p!i p!echodu od verze 2.4 na
3.0.0 a!na 3.1.1). Toto hodnocení si lze vykládat jako
dobrou vizitku v!voje a!správy celého projektu a!zna-
mená to také, "e se odpov"dní lidé dostate!n" v"nují
ov"!ování kvality.

Pouze polovinou hv"zdy byl hodnocen nejhor"í
ukazatel, a!to objem. Ukazatele slo!itost a!velikost modu-
l# získaly shodn" po jedné a!p#l hv"zd". Proto"e v"ak
OpenOffice.org soupe!í na poli kancelá!sk!ch balík#,
je jeho velk! objem nevyhnuteln!. Jinak by to nebyl
kancelá!sk! balík nabízející funkce, které u"ivatel o!e-
kává. Navíc dle v!sledk# SQM m#"e OpenOffice.org
sv#j objem i!zdvojnásobit a!stále dosáhne p"tihv"z-
dového hodnocení. Aby se stal projekt OpenOffice.org
lépe spravovateln!m, bylo by nutné zm"nit sou!asn!
kód, co" by se odrazilo ve vy""í technické kvalit".

Ov"!ování kvality je v!rámci OpenOffice.org ne-
závisl!m projektem, kter! se zam"!uje správu a!údr"-
bu p!ísp"vk# do kódu a! takté" provádí kontrolu
kvality nov" vydávan!ch verzí. T!m ov"!ování kvali-
ty také vytvo!il standardy pro kódování v! C++
a!projekt ov"!ování kódu. Z!n"j je pak patrné, zda v!-
sledn! kód tyto standardy dodr"uje. Standardy defi-
nují u"ívané postupy a! uniformitu kódu uvnit!
r#zn!ch modul#. Cel! proces je provád"n manuáln"
p!i prohlídkách kódu.

Rizika p!i implementaci balíku
V!"esté !ásti se anal!za zmi#uje o!rizicích, která

mohou plynout z!pou"ití OpenOffice.org. SIG vidí nej-
v"t"í problém v!tom, co ud"lá Oracle po dokon!ení
fúze se Sun Microsystems (co! stále je"t" nevíme, pozn.
"éfred.). M#"e toti" dojít k!tomu, "e Oracle nebude mít
zájem dodávat do OpenOffice.org nové funkce nebo
bude v!voj velmi pomal! (omezení zdroj# na v!voj).
Ale dojít k!tomu také nemusí.

Pokud tento fakt p!ijmete, musíte se také zamyslet
nad tím, "e p!i implementaci OpenOffice.org ve va"í
organizaci je nezbytné provést n"kolik krok#. Jeden
z!nich je, "e va"i u"ivatelé musí OpenOffice.org p!i-
jmout a!mnozí musí absolvovat "kolení. K!dal"ím pak
pat!í, "e v"echny existující dokumenty a! "ablony
mohou b!t automaticky p!evedeny do nov!ch formá-
t#, nicmén" ru!ní kontrola bude tak jako tak nutná.
Pokud by se OpenOffice.org n"kdy stal typick!m ko-
mer!ním produktem, je vhodné o!ekávat, "e nebude
existovat "ádná zdarma dostupná podpora a!v!voj.
Ov"em na druhou stranu nadále platí, "e zdrojov! kód
OpenOffice.org je k!dispozici a!skoro ka"d! vám m#-
"e podporu a!v!voj zajistit.

Zaji#t"ní podpory a!v!voje v!budoucnu
Zdrojov! kód je k!dispozici a!vyvíjet jej m#"e kdoko-

liv. M#"e p!i tom ale vzniknout n"kolik problém#:

• proto"e je kód velmi slo"it!, porozum"ní mu
m#"e zabrat del"í !as. Pokud by se toti" stalo,
"e sou!asní v!vojá!i projekt opustí, jejich ná-
stupci by mohli mít velké problémy p!i p!e-
bírání jejich práce.

• kdokoliv, kdo by cht"l údr"bu OpenOffice.org
p!evzít, by musel pro zaji"t"ní úsp"chu in-
vestovat velké peníze. Studie vypo!ítává i!ná-
klady s!tím spojené (na základ" anal!zy kódu).

• infrastruktura projektu je dána; pokud by ode-
"li lidé z!klí!ov!ch pozic, budou mít jejich ná-
stupci velké problémy celou strukturu
obsáhnout.

• pokud by se rozbila struktura t!m#, v!konnost
dobrovoln!ch p!isp"vatel# by poklesla. V!sou-
!asné dob" je t!m pro ov"!ování kvality pln"
zaji"$ován zam"stnanci Oracle/Sun Microsys-
tems a!p!i jejich absenci p#jde dol# i!kvalita vy-
dávan!ch verzí. Uvedení do sou!asného stavu
by samoz!ejm" p!ípadného investora zatí"ilo
je"t" mnohem více.

POZN. Tyto !ty!i body anal"zy ukazují, !e
ovládnutí projektu OpenOffice.org n"k"m jin"m si-
ce mo!né je, ale za cenu velk"ch náklad#. I$kdy! je
to open source.

Doporu#ení autor" anal!zy
V!sedmé !ásti jsou uvedena doporu!ení autor#

anal!zy. OpenOffice.org je rozsáhl! projekt st!ední
kvality, kter! m#"e sm"le konkurovat proprietárním
!e"ením na trhu. Je zde v"ak i! mnoho místa pro
zlep"ení:

• p!idání více standard# pro psaní kódu se speci-
álním zam"!ením na technickou kvalitu;

• vytvo!ení podrobné dokumentace popisující
prohlídku kódu s!automatick!m ov"!ováním
souladu se standardy pro psaní kódu.

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Community_Council/Funding_And_Budgets
http://www.openmagazin.cz
http://www.openoffice.cz/


Pokud se mají v!zkumníci z!SIG vyjád!it k!tomu,
zda OpenOffice.org nasadit do státních institucí, navrhu-
jí chvíli pose!kat, a" bude jasn"j"í deklarace firmy Oracle,
co hodlá s! projektem (a! jak p!esn") provést. I! kdy"
Oracle svou podporu projektu OpenOffice.org ve!ejn"
oznámil, ponechal si také zadní vrátka v!podob" p!ed-
stavení „volby typické komer!ní licence“ produktu.

OpenOffice te#ka org
Tolik tedy detaily ze studie. Doporu!uji si ji stáh-

nout a!podrobn"ji prostudovat v!ní obsa"ené grafy.
Zárove# je situace kolem celého projektu trochu
jasn"j"í, nebo$ fúze byla povolena a! 27.ledna 2010
dokon!ena. Dle oficiální zprávy, kterou najdete v!podo-
b" PDF souboru p!ímo na stránkách firmy Oracle, ne-
bude v!voj OpenOffice.org n"jak ukon!ován. Je zde
v"ak zmín"no, "e pro velké spole!nosti, které budou
"ádat n"jakou podporu OpenOffice.org, p!ipraví
Oracle n"jakou komer!ní licenci. Navíc se objevilo
i!dal"í prohlá"ení, "e celému projektu bude ud"lena
samostatnost.

Vyjád!ení z!tiskové zprávy

What is Oracle’s!plan for OpenOffice?
Oracle has a!history of developing complete, in-

tegrated, and open products, making integration
quicker and less costly for our customers. Based on the
open ODF standard, OpenOffice is expected to create
a! compelling desktop integration bridge for our
enterprise customers and offers consumers another
choice on the desktop. Oracle plans to continue deve-
loping and supporting OpenOffice as open source. As
before, some of the larger customers will ask for extra
assurances, support, and enterprise tools. For these
customers we expect to offer a!typical commercial li-
cense option.

Zdroj: Oracle and Sun Overview and FAQ (PDF)
for customers and partners

Jaké plány má Oracle s!OpenOffice.org?

Oracle b"hem své existence vyvíjel kompletní,
integrované a!otev!ené produkty, urychloval sv!m zá-
kazník#m integraci a!sni"oval jim náklady. OpenOffi-
ce.org, zalo"en! na standardu ODF, by m"l vytvo!it
p!esv"d!iv! most p!i integraci desktopu na"ich
enterprise zákazník# a!nabídnout jim na desktopu ji-
nou mo"nost. Oracle plánuje dal"í v!voj a!podporu
OpenOffice.org jako open source. Stejn" jako d!íve bu-
dou n"kte!í v"t"í zákazníci po"adovat v!jime!né jisto-
ty, podporu a!nástroje. T"mto zákazník#m nabídneme
mo"nost typické komer!ní licence.

Neautorizovan" p!eklad, redakce

http://www.software-improvers.com Software Im-
provement Group
http://www.sig.eu/blobs/Publicaties/Publica-
ties%202010/2010%20OpenOffice.pdf Anal!zy SIG
(formát PDF)
http://www.oracle.com/us/sun/index.htm Sun na
webu Oracle

http://www.oracle.com/us/sun/index.htm
http://www.openmagazin.cz
http://www.openoffice.cz/
http://www.oracle.com/ocom/groups/public/documents/webcontent/038563.pdf
http://www.oracle.com/events/productstrategy/index.html
http://www.oracle.com/events/productstrategy/index.html
http://www.oracle.com/us/sun/038563.pdf
http://www.software-improvers.com/en/


DataForm – snadné zadávání dat do Calc
Máte-li vypl#ovat velmi dlouhé !ádky v!modulu Calc víte, "e je to mnohdy

no!ní m#ra. Neustále rolujete na za!átek !ádku, a!pak zas na konec. I!kdy" exis-
tují klávesové zkratky, které mají svou váhu, v!tomto p!ípad" je práce vá"n" ne-
snadná. Proto bylo vymy"leno roz"í!ení s!názvem DataForm, které otravnou práci
s!vypl#ováním "irok!ch tabulek ur!it" nejednomu u"ivateli usnadní.

Stáhn"te si DataForm ze stránek roz"í!ení pro OpenOffice.org.

Po sta"ení do va"eho po!íta!e a!nainstalování p!es nabídku Nástroje | Správce
roz#í!ení musíte je"t" ukon!it celé OpenOffice.org, a!to v!etn" rychlého spu"t"ní ne-
bo-li Quickstarteru. B!vá v"t"inou symbolizováno ikonou vedle hodin na va"em
panelu. Mnoho u"ivatel# na tuto funkci zapomíná, a!pak se diví, "e jim n"které roz"í-
!ení nefunguje. Po této nezbytné procedu!e si znovu spus$te OpenOffice.org Calc
a!m#"ete nov" nabyté roz"í!ení vyzkou"et na n"jakém pokusném souboru. Do první-
ho !ádku si napi"te n"jakou hlavi!ku. Nap!íklad: jméno, p!íjmení, ulice, !íslo, m"sto,
PS#. Na druh! !ádek napi"te údaje !lov"ka, kter! m#"e b!t v!pokusném souboru
i!vymy"len!. Pak klikn"te do nov" vytvo!ené tabulky, je jedno kam. Musí to b!t pou-
ze n"která vypln"ná bu#ka. Poté spus$te nov! !ádek v!nabídce Data | Form.

Nová polo!ka v$nabídce Data

Otev!e se vám okno s! vypln"n!m prvním !ádkem va"eho vymy"leného
!lov"ka. Ur!it" budete chtít p!idávat dal"í a!dal"í údaje do své tabulky. Klikn"te
na New, tabulka se „vy!istí“ a!m#"ete zadávat dal"í !ádek. A" budete mít hotovo,
p!idejte nov" vlo"ené údaje op"tn!m kliknutím na New. Uvidíte, "e vyplnil dal"í
!ádek Calc vámi zadan!mi údaji. Okno se poté nezav!e, a!tak m#"ete p!idávat
dal"í a!dal"í !ádky do svého souboru.

Vypl#ování !ádku roz"í!ením DataForm

Okno DataForm má po pravé stran" svislou !adu tla!ítek, které vám práci ur!i-
t" usnadní. Jsou ale prom"nlivá. Co to znamená pochopíte dále. Nad znám!m tla-
!ítkem New se údaje m"ní podle toho, co zrovna chcete d"lat. Pokud máte
vypln"né údaje v!polí!kách, uvidíte tam údaje o!celkovém po!tu vypln"n!ch !ád-
k#. Pokud máte polí!ka prázdná uvidíte nápis New record. Pod ním je dvojice tla-
!ítek Delete a!Restore. Pro neznalé angli!tiny znamená Delete vymazat a!ta volba
vyma"e v"echna pole v!zobrazeném okn" se v"emi údaji. Restore obnoví omylem
zm"n"n! údaj, zadan! v!poli. Dále máme tla!ítka Find prev a!Find next. Ta p!e-

U#ite#ná roz#í!ení – DataForm a DeltaXML ODTCompare
Irena $afá!ová

Pot!ebujete snadno zadávat data do !ádk" v modulu Calc? Nebo snad #asto porovnáváte dokumenty? Nainstalujte si roz#í!ení, o kter!ch pojednává #lánek.

http://www.openoffice.cz/doplnky/uzitecna-rozsireni-dataform-a-deltaxml-odtcompare

http://extensions.services.openoffice.org/project/DataForm
http://www.openmagazin.cz
http://www.openoffice.cz/
http://www.openoffice.cz/doplnky/uzitecna-rozsireni-dataform-a-deltaxml-odtcompare%20
http://www.openoffice.cz/modules/profile/userinfo.php?uid=4582


pínají mezi p!edcházejícím a! dal"ím vypln"n!m
!ádkem v!Calc. Tla!ítko Criteria je velmi zajímavé.
Pokud na n"j kliknete, zm"ní se i! tla!ítka nad ním.
Konkrétn" Delete se zm"ní na Clear a!v"echna pole se
„vy!istí“ a!jsou prázdná. V!tuto chvíli m#"ete do ja-
kéhokoli polí!ka zadat údaj, kter! hledáte a!kliknout
na nové tla!ítko Form. To se objevilo místo tla!ítka Cri-
teria. Pak m#"ete hledat mezi údaji, které jste zadali
pomocí Find prev a!Find next.

Hledání dat pomocí tla!ítka Criteria

Roz"í!ení disponuje obrovskou "kálou jazyk#, ale
!e"tina chybí. Je to "koda, proto"e DataForm disponuje
jednoduch!m a! pochopiteln!m ovládáním. O! u"i-
te!nosti mluvit nebudu, proto"e to je no"ením d!íví do
lesa. Ten, kdo !asto pou"ívá Calc, prost" musí mít to-
to roz"í!ení nainstalováno.

Porovnání dokumentu – DeltaXML ODT-
Compare

Jak zjistit rozdíly mezi obsahy starého a!nového
dokumentu, a!ty n"jak zobrazit nebo vypsat do sou-

boru? Dá se to n"jak vy!e"it? Ano dá, nedávno o!tom
vy"el !lánek s!názvem Sledujte zm"ny v!dokumentu.
Ale existuje i!roz"í!ení pro OpenOffice.org DeltaXML
ODTCompare. Ten porovnává dva dokumenty mezi
sebou. Co se mi líbí zrovna na tomto roz"í!ení? Po po-
rovnání dvou dokument# zalo"í nov!, t!etí, a!p#vodní
dva nechá nezm"n"né. Vestav"né porovnání dvou
dokument# v!OpenOffice.org to neumí a!p!epí"e ten
stávající, na!ten! dokument.

Stáhn"te si DeltaXML ODTCompare ze stránek
s$roz"í!eními.

Po sta"ení a!instalaci roz"í!ení – je naprosto stejné,
jako v! p!edcházejícím p!ípad" – uvidíte novou
polo"ku v!nabídce Úpravy | DeltaXML Compare.

Nová polo!ka v$nabídce Úpravy

Pokud chcete porovnat dva dokumenty klikn"te
na tuto polo"ku v!nabídce. Otev!e se okno s!poli na
p!idání prvního a!druhého porovnávaného dokumen-
tu. Pole s!názvem Result je t!etí dokument se zd#raz-
n"n!mi zm"nami z!prvních dvou dokument#. Ten
musíte vyplnit také a!pak m#"ete teprve kliknout na
tla!ítko OK.

V"b"r dokument# k$porovnání

Vypsání zm"n

http://extensions.services.openoffice.org/project/DeltaXMLODTCompare
http://www.openmagazin.cz
http://www.openoffice.cz/
http://www.openoffice.cz/navody/sledujte-zmeny-v-dokumentu


Zelené pozadí v!dokumentu znamená, "e polo"ka
byla p!idána a!!ervené, "e byla smazána. Pou"ití roz"í-
!ení DeltaXML Compare se mi líbí. Je pochopiteln"j"í
lépe, ne" vestav"né porovnání dvou a!více dokumen-
t# p!ímo z!OpenOffice.org. Roz"í!ení umo"ní i!dal"í
porovnávání:

• ukazuje zm"ny v!záhlaví a!zápatí
• ukazuje zm"ny v!seznamech !ísel
• ukazuje zm"ny v!rámcích, které jsou umíst"ny

na stránce
• ukazuje zm"ny v!jednotliv!ch bu#kách tabulky
• porovnává rozsáhlé dokumenty (n"kolik set

stran), za p!edpokladu, "e máte dostate!nou po-
!íta!ovou pam"$

Pokud !asto porovnáváte dokumenty, nem#"ete se
bez roz"í!ení DeltaXML ODTCompare v#bec obejít.

N"co pro linuxové u#ivatele KDE4
Vy, kdo máte instalováno grafické prost!edí KDE4

v!Linuxu, m#"ete mít náhled na své dokumenty ve
formátu ODF p!ímo z! prost!edí Dolphinu nebo
Konqueroru. Ze stránek kde-apps.org si stáhn"te sou-
bor a!nainstalujte ho. Má název kde-odt-thumbnail-
1.0.0. ale je velmi pravd"podobné, "e bude k!dispozi-
ci ve va"em zdroji softwaru. Proto je lep"í, pokud se
podíváte nejprve tam. Z!v!"e uveden!ch stránek si
stáhnete jen zdrojové soubory, které si budete muset
kompilovat.

Doufáme, "e jsme vás mal!m p!ehledem roz"í!ení
„namlsali“.

Náhled na dokumenty ve formátu ODF v$Dolphinu

http://kde-apps.org/content/show.php/OpenOffice.org+Thumbnail+plugin?content=110864
http://www.openmagazin.cz
http://www.openoffice.cz/


Typografia je umenie, ktoré sa vyvíjalo dlhé roky a!s!prí-
chodom po!íta!ovej éry nielen ve&a získalo, ale aj ve&a
stratilo. Je to tak preto, "e "iaden program, !o i!ako sofis-
tikovan!, nedoká"e nahradi$ ru!nú prácu a!niekedy je
to dokonca aj úplne nemo"né. Pre predstavu – na-
príklad v!sloven!ine !i v!!e"tine si zatia& vylámu v"e-
tky programy „zuby“ pri absolútne správnom delení
homon!m typu „nadrobi$“ (!esky „nadrobit“), preto"e
sa mô"u deli$ dvomi spôsobmi: na-dro-bi$, ak je slovn!
základ sloveso „drobi$“, alebo nad-ro-bi$, ak je slovn!
základ sloveso „robi$“. Tento problém je netriviálny pre-
to"e nie v"dy sa dá základné sloveso zisti$ z!kontextu
vety (ak by vôbec existovala jej softvérová anal!za), ale
niekedy by sa musel takto analyzova$ dokonca cel!
dokument. Pravda"e, aj toto slovo obsahujú slovníky
pre delenie – ale ktoré delenie je tam nastavené a!ktoré
sa má pou"i$, hlavne ak sa v!dokumente vyskytujú obi-
dva prípady?

Ako in! príklad mô"eme pou"i$ adresy interne-
tov!ch portálov, mailové adresy, názvy niektor!ch
programov (medzi ktoré patrí aj OpenOffice.org)
a!pod., preto"e v!t!chto prípadoch sa za bodkou ne-
vkladá medzera, !o je v"ak v!rozpore s!ostatn!mi prí-
padmi, ke$ sa za bodku medzera vlo"i$ musí. Alebo
problém tzv. viacnásobn!ch medzier – v!be"nom tex-
te je neprípustné, aby sa medzi slovami nachádzalo vi-
ac medzier, !o v"ak neplatí pre adresy, kde pod&a
pravidiel pre ich písanie sa odde&uje PS# od názvu
mesta presne dvomi medzerami (vi$ #SN 01 6910).

Z!t!chto jednoduch!ch príkladov vypl!va, "e poki-
a& chcete vytvori$ (nielen) v! textovom procesore

„dobre“ vyzerajúci dokument, ktor! bude správny ako
po gramatickej, tak i!typografickej stránke, nemô"ete
sa spolieha$ iba na „automatiku programov“, ale mu-
síte siahnu$ po ru!nej práci. Na"$astie, aj v!tejto oblasti
si mô"ete pomôc$ – aby sa vám príslu"né úpravy robi-
li lep"ie, mô"ete na ne pou"i$ rôzne programové
pomôcky, ktoré roz"irujú základné mo"nosti kancelár-
skeho balíka.

Medzi takéto roz"írenia v! prostredí OpenOffi-
ce.org patrí jednozna!ne roz"írenie TypoJTB. Po jeho
nain"talovaní sa do prostredia OpenOffice.org Writer
vlo"í nov! panel nástrojov TypoJTB, ktor! obsahuje
desa$ hlavn!ch funkcií, ktoré si teraz predstavíme po-
drobnej"ie.

Panel nástrojov TypoJTB

Typografické úpravy
Typografické úpravy sú ur!ené pre "tandardné

úpravy, ako je mazanie viacnásobn!ch medzier, vkla-
danie nezalomite&n!ch medzier za jedno alebo dvoj-
znakové spojky a!predlo"ky, akademické tituly, a!pod.
%alej táto vo&ba umo"#uje vlo"i$ ch!bajúce medzery
za interpunk!né znamienka !i, naopak, vymaza$ pre-
b!vajúce medzery pred t!mito znamienkami.

Typografické úpravy $alej obsahujú mo"nosti
oh&adne opráv medzier okolo zátvoriek, úvodzoviek,
umo"#ujú nahradi$ tri bodky za znak v!pustky (elipsy),

nesprávne vlo"en! spojovník za poml!ku, spojovník
v!slovách za typografick! spojovník a!pod. %alej tieto
funkcie rie"ia niektoré preklepy – ma"ú viacnásobné
medzery, opravujú ch!bajúce !i prevy"ujúce medzery
pri interpunk!n!ch znamienkach a!pod.

Pre vysvetlenie niektor!ch pojmov, s!ktor!mi ste
sa tu stretli musíme uvies$, "e pri sadzbe (s!v!nimkou
úzkej sadzby) je neprípustné, aby jednoznakové pred-
lo"ky a! spojky zostávali na konci riadku, je neprí-
pustné, aby akademické tituly a!meno boli na rôznych

Pokro#ilé typografické úpravy pomocí TypoJTB
Julius Pastierik

Roz#írenie kancelárskych balíkov prinieslo fakt, #e ve&ká vä##ina dokumentov sa pripravuje v nich a bez akejko&vek $al#ej úpravy v DTP programoch sú
odovzdávané $alej a preto si pouká#me na to, ako pri ich písaní doká#ete dodr#iava' storo#iami overené typografické pravidlá.

http://www.openoffice.cz/navody/pokrocile-typograficke-upravy-pomoci-typojtb

Mo!nosti typografick"ch úprav

http://www.openoffice.cz/modules/profile/userinfo.php?uid=238
http://www.openmagazin.cz
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http://www.openoffice.cz/navody/ostatne-funkcie-rozsirenia-typojtb

riadkoch a! pod. Preto sa v! tak!chto prípadoch na-
hrádzajú medzery za tzv. nezalomite&né medzery, !ím
je zaistené, "e napr. spojka zostane spojená so slovom
aj v!prípade, "e sa toto slovo bude nachádza$ na nasle-
dujúcom riadku.

#o sa t!ka poml!ky a!spojovníka, !astou chybou
v!dokumentoch je, "e namiesto poml!ky medzi dvo-
mi slovami (–) je vlo"en! spojovník (-), ktor! je v"ak
krat"í a! pou"íva sa v! inom kontexte – napríklad
v! slovách typu „Frídek-Místek“. Pri tak!chto spo-
jovníkoch je navy"e po"iadavka, aby sa v!prípade, "e
sa slovo rozdelí práve v!mieste spojovníka tento opa-
koval na za!iatku nového riadku. A!práve túto vo&bu
zais$uje jeho zámena za typografick! spojovník.

E"te sa na chví&u pristavíme pri nezalomite&n!ch
medzerách – tieto sa v!prostredí OpenOffice.org (ale
t!ka sa to aj in!ch kancelárskych balíkov) nezobrazujú
úplne správne, preto"e sa pru"ne „nena$ahujú“ tak,
ako oby!ajné medzery a!preto ich pou"itie vedie k!ne-
rovnomern!m vzdialenostiam medzi slovami. Preto je
vítané, "e v!nastaveniach nájdete aj mo"nos$ pou"itia
tzv. pru"nej medzery, !o je v!skuto!nosti znak Word
Joiner v!kombinácii s!oby!ajnou medzerou. $ia&, táto
kombinácia nefunguje v!OpenOffice.org úplne správ-
ne, a!preto niekedy zostane na konci riadku napríklad
jednoznaková predlo"ka. %alej musíme upozorni$, "e
programy MS Office nezobrazujú znak Word Joiner
korektne, !o je v"ak dôle"itej"ie, export do PDF formá-
tu je v!tomto smere bezproblémov!.

Pravda"e, tak, ako sme uviedli v!úvode, nie v"dy
sú uvedené úpravy "elate&né a!správne. Nejde iba o!u"
spomínané príklady, ale, povedzme, ak vlo"íte manu-
álne delenie slova pomocou spojovníka (pou"íva sa
toti" aj na tieto ú!ely), je ne"iadúce, aby ste ho ná-
sledne zamenili za typografick! spojovník.

Mo!nos% ulo!enia nastavenia do profilov

Z!uveden!ch dôvodov je v!hodné, "e spomínané
funkcie sú rie"ené tak, "e mô"ete ozna!i$ iba !as$ tex-
tu a!potom sa úpravy vykonajú iba v!jeho rámci. Poki-
a& tak neu!iníme, úpravy sa vykonajú v!celom texte.
Preto"e mo"ností nastavenia je viacero, je vítané, "e si
ich mô"ete nastavi$ do rôznych profilov, !ím si vopred
mô"ete pripravi$ rôzne situácie.

Kontrola a!úpravy úvodzoviek a!zátvoriek

Mo!nosti kontroly a$úprav úvodzoviek a$zátvoriek

Úvodzovky tvoria osobitnú kapitolu sú!asnej
typografie, preto"e musíte rozoznáva$ medzi viacer!-
mi typmi, ktoré sa paralelne pou"ívajú. V!prvom rade
je potrebné uvies$, "e v!sloven!ine aj !e"tine sa v!tex-
toch pou"ívajú úvodzovky typu 9966, t.j. na za!iatku
textu sú úvodzovky, ktoré sa podobajú znakom 99
a!pí"u sa dole („), na konci textu sú úvodzovky, ktoré
sa podobajú znakom 66 a!pí"u sa hore (“).

Aby sa pri písaní toto prejavilo, musíte ma$
v!OpenOffice.org nastavenú automatickú náhradu
úvodzoviek na za!iatku a!konci textu (menu Nástroje
| Mo#nosti automatickej opravy..., zálo"ka Vlastné
úvodzovky). Ak v"ak musíte spracováva$ dokument,
ktor! pripravil niekto in!, nemáte zaru!ené, "e
úvodzovky budú napísané správne.

Nastavenie automatick"ch náhrad úvodzoviek v$OpenOffi-
ce.org

Aby v"ak tento problém nebol a" tak! jednoduch!,
pristupuje tu aj $al"ie h&adisko – programátorské
úvodzovky (""), ktoré sa pri programovaní nemô"u
nahradi$ textov!mi úvodzovkami („“). Navy"e takéto
úvodzovky sa pou"ívajú v!niektor!ch cudzojazy!n!ch
textoch.

http://www.openoffice.cz/navody/ostatne-funkcie-rozsirenia-typojtb
http://www.openmagazin.cz
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Preto"e dokument mô"e naraz obsahova$ ako citá-
ty, tak aj !asti programovacieho kódu, nie je mo"né au-
tomaticky rozozna$, kedy sú „programátorské“
úvodzovky pou"ité správne (napr. „Zápis a="text" zna-
mená, "e ste do premennej a!priradili re$azec Text.“)
a!kedy nie (napr „Citát z!prvého dokumentu" a!"citát
z!druhého dokumentu.“). $ia&, uveden! príklad je ta-
k!, s!ktor!m si táto funkcia TypoJTB neporadí a!vtedy
nezostáva ni! iné, ako manuálne h&adanie a!oprava.
V!tejto súvislosti upozor#ujeme, "e táto funkcia mô"e
by$ paralelne otvorená po!as práce s!dokumentom,
tak"e ak sa aj vyskytne prípad, ktor! sa nedoká"e vy-
rie"i$ automaticky, mô"ete ho ihne$ opravi$ manuálne.

Vlastná oprava prebieha jednoducho – v!dialógo-
vom okne Kontrola a!úpravy uvozovek od kurzoru...
mô"ete ur!ova$, ak! pár úvodzoviek alebo zátvoriek
sa má h&ada$ a! ak!m párom sa má nahrádza$. Ná-
sledne po vyh&adaní mô"ete ur!i$, !i sa má vyh&adan!
pár nahradi$ (lebo, ako bolo spomenuté, nie v"dy je to
chyba), alebo sa má makro pokúsi$ vyh&ada$ $al"í
v!skyt.

H&adanie a!náhrady typografick!ch znakov

Mo!nosti h&adania a$náhrad typografick"ch znakov

V!predchádzajúcich popisoch sme uviedli niekto-
ré problémy, s!ktor!mi sa mô"ete pri typografick!ch
úpravách, ktoré prevádzate pomocou roz"írenia
TypoJTB, stretnú$ – i"lo konkrétne o! nekorektné
správanie pri znaku „Word Joiner“ a!to, "e kontrola

úvodzoviek si nedoká"e poradi$ s!niektor!mi v!skyt-
mi nesprávnych úvodzoviek. Aj na tieto prípady pon-
úka roz"írenie TypoJTB rie"enie – funkciu H&adanie
a!náhrady typografick!ch znakov.

Pravda"e, táto funkcia nie je ur!ená iba na tieto prí-
pady – vo v"eobecnosti ponúka h&adanie vybraného
typografického znaku, ktor! mô"ete nahradi$ znakom
in!m. Navy"e je tu zahrnutá mo"nos$ vyh&adania zna-
kov „Word Joiner“ na konci riadku a!ich náhrady za
be"nú nezalomite&nú medzeru.

Ako posledná mo"nos$, ktorú tu nájdete, je náhra-
da dvojíc znakov „fi“ a! „fl“ za ich zliatky alebo
naopak, zámena t!chto zliatkov za dvojice znakov. Pre
t!ch, ktorí sa e"te nestretli s!pojmom zliatok uve$me,
"e pri ru!nej sadzbe sa ur!ité znakové spojenia ne-
sádzali ako osobitné znaky (lebo by tak vznikla ve&ká
medziznaková medzera), ale ako jeden znak – boli pre
ne vytvorené "peciálne zliatky. Tieto skupiny znakov,
pochopite&ne, zostali aj v!po!íta!ovej sadzbe. Preto"e
v! sloven!ine a! !e"tine sa preva"ne vyskytujú iba
zliatky „fi“ a! „fl“, práve tieto umo"#uje roz"írenie
TypoJTB nastavi$. Niekedy v"ak zliatok mô"e by$ na
preká"ku a!práve preto tu nájdete aj opa!nú funkciu
– mo"nos$ ich zámeny za klasickú dvojicu znakov.

Funkcia h&adania a!náhrady typografick!ch zna-
kov funguje podobne ako funkcia kontroly a!úpravy
úvodzoviek a!zátvoriek, t.j. jej pracovné okno mô"ete
ma$ otvorené paralelne po!as práce s!dokumentom.

Zmena #írky znakov a!medzier

Mo!nosti nastavenia "írky znakov a$medzier

Ako sme uviedli pri nezalomite&n!ch medzerách,
pri ich pou"ití sa mô"e sta$, "e slová v!texte nebudú
rovnomerne vzdialené od seba. %alej, niekedy vzniká
otázka, ako rie"i$ situáciu tzv. sirôt a!vdov, !i"e jedno-
riadkov!ch pozostatkov odsekov na konci a!za!iatku
riadku. %al"í problém je, "e slová mô"u by$ v!riadku
vzdialené príli" $aleko od seba, ale z!&ubovo&ného dô-
vodu toto nedoká"ete vyrie"i$ rozdelením posledného
slova do dvoch riadkov.

DTP programy podobné veci doká"u rie"i$ pomo-
cou tzv. HZ-algoritmu, ktor! dynamicky mení "írku
znakov a!medzier. Aby ste toto mohli dosiahnu$ aj
v!OpenOffice.org, ponúka sa ako vhodná alternatíva
manuálne nastavenie "írky medzier a! znakov, !o
umo"#uje práve predstavovaná funkcia. Preto"e také-
to zmeny sa musia rie"i$ priebe"ne a!na "iadnom ria-
dku nemusia by$ rovnaké (napríklad v! prípade
nezalomite&n!ch medzier), je pracovné okno nasta-
vené tak, aby sa s!ním dalo pracova$ paralelne po!as
ostatnej práce s!dokumentom.

Vkladanie #peciálnych znakov

Mo!nosti vkladania
"peciálnych znakov

http://www.openoffice.cz/
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Roz"írenie TypoJTB u" ponúklo mo"nos$ zámeny
typografick!ch znakov medzi sebou. Pokia& v"ak pí"e-
te nov! dokument, na!o potom zbyto!ne robi$ takéto
zámeny, ak mô"ete príslu"n! znak vlo"i$ ihne$. Prav-
da"e, OpenOffice.org ponúka túto mo"nos$ cez menu
Vlo#i' | "peciálny znak... Práca s!t!mto oknom v"ak
nie je práve najr!chlej"ia – h&adanie príslu"ného zna-
ku v!celej mno"ine znakov je pomerne nepreh&adné
a!práve preto je v!roz"írení pripravená funkcia na ich
r!chle vkladanie.

$tandardné okno OpenOffice.org pre vkladanie "peciálnych
znakov

V! základnom prevedení ponúka roz"írenie po-
merne rozsiahly zoznam základn!ch typografick!ch
znakov, ktor! si v"ak mô"ete &ubovo&ne upravi$.
Okrem toho ponúka táto funkcia aj mo"nos$ defi-
novania cel!ch textov, ktoré potom doká"ete vlo"i$ na
jedno kliknutie. A, u" sa trochu opakujeme, preto"e
vklada$ takéto znaky chceme po!as práce s!dokumen-
tom, pracovné okno takúto prácu umo"#uje.

Informácie o!kódoch znakov
Jednoduchá funkcia, ktorá zobrazí dekadické a!he-

xadecimálne kódy dvadsiatich znakov, ktoré sa nachá-
dzajú za kurzorom. Táto funkcia poskytuje aj $al"iu, inak
nedokumentovanú mo"nos$ – zobrazuje toti" kódy v"e-
tk!ch znakov, teda aj tak!ch, ktoré sú skryté, tak"e poki-
a& sa vám z!nejakého dôvodu ur!itá !as$ dokumentu
„nepá!i“, mô"ete pomocou nej odhali$, pre!o...

Rozdiely oproti #t!lom

Rozdiely oproti "t"lom

Pokia& trváte pri svojej práci na striktnom do-
dr"iavaní "t!lov, je táto funkcia pre vás ako stvorená –
zistí rozdiely oproti prednastaven!m "t!lom odsekov
a!ponúkne mo"nos$ nápravy ru!ne preveden!ch zmien
tak, aby zodpovedali prednastavenému "t!lu. Pravda"e,
pri tomto pou"ití prídete o!ru!ne prevedené zmeny, kto-
ré, pokia& ich potrebujete, musíte následne rie"i$ pomo-
cou "t!lov. Túto funkciu ur!ite doká"u oceni$ a!vyu"i$
napríklad u!itelia, ktorí jedn!m kliknutím zistia, ako si
"iaci poradili s!tak!mto zadaním, prípadne im nastavia
dokument do tvaru, kde sú dodr"iavané "t!ly a!vrátia
im ho ako „nedostato!ne vyrie"en!“...

"tatistika pou#it!ch fontov

$tatistika pou!it"ch fontov s$mo!nos%ou h&adania

Názov tejto funkcie presne ur!uje jej pou"itie – roz"í-
renie zistí v"etky rezy fontov, ktoré sú pou"ité v!doku-
mente a!porovná ich s!fontami, ktoré máte nain"talované
v! systéme. Po vypísaní podrobnej "tatistiky funkcia
umo"#uje, aby ste pod&a vypísan!ch názvov fontov vy-
h&adali príslu"né texty v!dokumente, !ím získavate jedno-
duchú mo"nos$ ich prípadnej zámeny, pokia& vám
nevyhovuje ich pou"itie a!z!tohto dôvodu je funkcia rie-
"ená tak, aby sa dalo paralelne pracova$ s!dokumentom.

Zalomenie stránky
Funkcia vlo"í (ak nie je vlo"ené) alebo zru"í (ak je

vlo"ené) ru!né zalomenie stránky pred odsekom,
v!ktorom sa práve nachádzate (&ubovo&ne kde).

Zákaz delenia slov
Posledná funkcia roz"írenia TypoJTB nastaví pre

slovo, na ktorom sa nachádzate jazyk „["iadny]”, !ím sa
zaistí, "e toto slovo sa nebude v!"iadnom prípade deli$.

Mo!nosti vkladania
cel"ch textov
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Desktop
Nástroj rsync pro synchronizaci adresá!# (lokál-

ních i!vzdálen!ch) je jist" dosti znám a!oblíben. Nicmé-
n" jsou u"ivatelé, kte!í se obtí"n"ji vyrovnávají s!!ád-
kov!m rozhraním. A!práv" pro n" existuje grafická
klikací nadstavba Grsync. Pou"ívá grafickou knihovnu
Gtk+, tak"e zapadne do grafického prost!edí GNOME
i!XFce. Nedávno vy"la nová verze, ale ta p!edev"ím
integrovala úpravy pro prost!edí Maemo (pro kapesní
po!íta!e Nokia N900).

Dlouholetí u"ivatelé unixov!ch opera!ních systé-
m# mo"ná pou"ívali program xbiff kter!"to signa-
lizoval p!íchozí po"tu. Ne!inil tak nijak obzvlá"t"
sofistikovan" – jen tak si sed"l na pracovní plo"e
a!v!p!ípad" zm"ny v!unixovém mailboxu pozm"nil
obrázek (obvykle místo prázdné po"tovní schránky
zobrazil plnou). Nicmén" svoji funkci plnil dob!e. Je-
ho moderním nástupcem je nap!íklad program
gnubiff. Ten m#"e vypadat skoro úpln" stejn" (okno
s!obrázkem, kter! se m"ní s!p!icházející po"tou), a!ne-
bo m#"e sed"t v!li"t" grafického prost!edí (nap!íklad
v!panelu GNOME). Pou"ívá samoz!ejm" grafickou
knihovnu Gtk+ a!dal"í v"ci z!GNOME.

Synchronizace organiza!ních dat (kalendá!, kontak-
ty) na Linuxu je oblíbené téma !ady internetov!ch dis-
kusí. Nicmén" situace se postupn" zlep"uje. Nap!íklad
program PISI dovede synchronizovat kalendá! od

Google se soubory ve formátu ICAL (umíst"né lokáln"
nebo na vzdálením po!íta!i) nebo s!daty pro Pimlico
Dates (ten se pou"ívá t!eba v!distribuci SHR na telefo-
nu Neo FreeRuner, ale m#"ete ho mít i!na linuxov!ch
za!ízeních od Nokie nebo na stolním po!íta!i). PISI
funguje na !ad" linuxov!ch po!íta!#, jak kapesních, tak
i!stolních (ve wiki programu je návod, jak ho co nejlé-
pe nainstalovat na Ubuntu). Umí také synchronizovat
kontakty z!n"kolika r#zn!ch zdroj#. Úsp""nost je za-
tím r#zná, ale zatím jsem o!"ádná data nep!i"el (jen
jsem n"jaká nezískal). Program je napsan! v!Pythonu
a!má jak grafické rozhraní, tak ovládání z!p!íkazové
!ádky. Nastavení je v"ak zatím t!eba provád"t úpravou
textového konfigura!ního souboru.

Nástroje
Vy"el nov! klasick! dvoupanelov! správce soubo-

r# Midnight Commander. Zm"ny nejsou velké, jen
drobné opravy. Nicmén" je"t" neza"el na úbyt", jak mu
mnozí u" dlouhá léta prorokují.

A! pro nespokojence, kter!m jsou dv" okna ve
správci soubor# málo, máme správce rovnou !ty!pane-
lového. Taky se jmenuje 4Pane. A!m#"e mít t"ch pane-
l# i! p"t (v! tom pátém m#"e b!t terminál). A! je
dokonce grafick! a!klikací (pou"ívá knihovnu wxWi-
dgets). Má takové ty b""né funkce, které se od
podobného programu !ekají: v!cenásobná funkce
„zp"t“ pro v"t"inu operací (v!etn" mazání soubor#),
procházení achiv#, hromadné operace se soubory
(v!etn" p!ejmenování) a!podobn".

Mo"ná to znáte. Vlastníte mnohajádrov! po!íta!
a!pot!ebujete provést mnoho r#zn!ch v"cí (nejlépe ne-
interaktivních), t!eba spustit v"t"í po!et dlouh!ch v!-
po!t#, n"jaké konverze multimediálních soubor# a!tak

podobn". Jist" m#"ete spustit v"e naráz (co" asi nebu-
de to pravé), p!ípadn" !ekat, kdy n"co dob"hne
a!ru!n" spou"t"t dal"í úlohu.

Zku"en"j"í u"ivatelé si napí"í n"jak! skript, p!ípadn"
vyu"ijí programu make a!podobn". Jedna z!mo"ností je
i!program xjobs. Nejde o!nic extrémn" sofistikovaného,
je to mal! prográmek v!jazyce C, kter! dovede spou"t"t
více úloh tak, aby jich sou!asn" neb""elo víc, ne" je p!e-
depsan! po!et. Program je primárn" ur!en pro Solaris,
ale m"l by b""et i!na ostatních opera!ních systémech re-
spektujících normy POSIX.

Nedávno prob"hla zpráva, "e kon!í v!voj programu
Kpilot, kter! slou"il u"ivatel#m prost!edí KDE k!syn-
chronizaci star"ích organizér# a!telefon# zna!ky Palm.
Naopak software pilot-link (kter! provádí podobné v"-
ci, ale ovládá se z!p!íkazové !ádky) se zatím po!ád je"t"
vyvíjí. Ale u" taky vyhro"ují ukon!ením. Na druhou
stranu, vzhledem k!charakteru software, a!vzhledem
k!tomu, "e synchronizovan! hardware a!software se u"
m"nit nebude, nemusí to mít funk!nosti pilot–linku ni-
jak moc vadit. On ten v!voj u" te$ nebyl nijak p!ekotn!,
p!edchozí verze toti" vy"la v!roce 2007.

Pisálci v!LaTeXu mohou samoz!ejm" pou"ít Vim
nebo Emacs. Pokud nemohou (civiliza!ní choroby,
alergie), pak si mohou vybrat n"kter! ze specia-
lizovan!ch editor#, jako je zrovna t!eba Texmaker.
Texmaker umí ()pro LaTeX p!esn" ty v"ci, které by
!lov"k od podobného programu o!ekával: zv!razn"-
ní syntaxe, dopl#ování kódu, vkládání zna!ek pro ma-
tematické symboly a!dal"í obtí"n" zapamatovatelné
v"ci kliknutím na ikonku, kontrolu p!ekladu (s!p!í-
padn!m p!esunem na místo chyby, jak se to d"lá
v!r#zn!ch IDE), mo"nost kontroly pravopisu a!tak dá-
le. Pou"ívá grafickou knihovnu Qt.

Zajímavé programy 85
Dnes jsou na programu správci soubor", programy pro synchronizaci, kreslení i psaní.

http://www.penguin.cz/novinky-view.php?id=1239

Líbí se vám openMagazin? P!isp"jte na jeho v"robu a propagaci -
po"lete libovolnou !ástku na ú!et 2100055120/2010. Stav ú!tu si
m#!ete zkontrolovat na této adrese.

Peníze poslou!í na pokrytí redak!ních prací a propagaci
openMagazinu. Za podporu velmi d"kujeme.

Va"e otázky zodpovíme na adrese redakce@openmagazin.cz.
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Multimédia
Te$ bude následovat n"kolik odstavc# o!v"cech,

kter!m v#bec nerozumím, toti" o!barvách, zvucích
a!podobn!ch pochybn!ch v"cech. Ale t!eba si n"co vy-
berete.

N"kte!í u"ivatelé si ob!as st""ují na absenci bitma-
pového editoru v! Linuxu. Gimp je jim moc (nebo
málo) a!xpaint je taky neoslovuje. Jedním z!mo"n!ch
jednodu""ích program# je MyPaint. TEn je napsan!
v!Pythonu, ale vypadá docela hezky.

Pokud obrázky u" máte a!pot!ebujete vytvo!it ani-
maci (v! souboru GIF), tak m#"ete pou"ít program
GiftedMotion (napsan! v!Jav"). I!kdy" stejnou práci
dovede z!p!íkazové !ádky ud"lat i!program gifsicle,
kter! b!vá b""nou sou!ástí (nejen) linuxov!ch dis-
tribucí.

#lov"k by !ekal, "e Minicomputer bude název n"-
jakého p"kného emulátoru n"kterého minipo!íta!e. Ale
není. Jde o!syntetizér pro tvorbu elektronické hudby.

3D grafika
Voreen je knihovna pro tvorbu vizualizací pomocí

OpenGL se zam"!ením na vizualizaci objem#.
Equalizer zase slou"í k!tvorb" paralelních aplika-

cí vyu"ívajících OpenGL.

Zvlá#tnosti
Pokud !e"íte problém osobní wiki, kterou byste m"-

li stále p!i sob", ale p!itom by byla multiplatformní,
tak zkuste WOAS ()Wiki on a!stick. Samotn! nápad je
trochu svérázn! – jde o!HTML soubor, kter! sám sebe
upravuje pomocí JavaScriptu. K!b"hu tedy vy"aduje

moderní WWW prohlí"e! (Links 2.x je mu málo). Uve-
den! soubor pak m#"ete nosit t!eba na USB disku ne-
bo na lep"ím telefonu !i PDA (Nokia N900 nebo N8x0,
asi i!FreeRunner, ale tam bych to tedy pou"ívat moc
necht"l) a!upravovat bu$ p!ímo na tom p!ístroji nebo
na jakémkoli po!íta!i, kter! disponuje moderním
WWW prohlí"e!em.

Asi tu"íte, "e simulace pomocí metody Monte Car-
lo jsou hodn" !asov" náro!né (proto"e se v!po!ty mu-
sí velmi mnohokrát opakovat). Ale n"kte!í lidé si
nedají !íct a!d"lají takové v"ci i!v!tabulkovém kalkulá-
toru a!dokonce si pro to tvo!í zásuvné moduly (pozor
– nejede na "ádném unixovém OS vyjma Mac OS X).
Kdybych nev"d"l, "e to m#"e b!t u"ite!né, tak by to
bylo v!kategorii „blbinka“.

http://www.montecarlito.com/
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V!rámci predaja SCO bol predan! aj XENIX. Microsoft
z!projektu odsko!il u" v!roku 1987. Pri odstúpení práv
na XENIX sa Microsoft spolo!nosti SCO zaviazal, "e
nikdy viac do sveta Unixu nevstúpi. Microsoft sa e"te
raz stretol s!„Unixom“. I"lo o!systém CP/M. Ten vy-
vinul Gary Killdall v!roku 1976 [2]. Právom je ozna-
!ovan! za zjednodu"en! Unix. CP/M zmenil
odde&ova! adresárov v!Unix-e „/“ na „\“. Prístupové
práva na zápis a!!ítanie zru"il, právo na spustenie na-
hradil "peciálnymi príponami. CP/M zaviedlo tak is-
to konvenciu mena 8.3 t.j. 8 znakov na meno súboru
a!3 znaky na príponu. D#a 1.8.2007 potvrdil americk!
súd, "e predchodca MS-DOS-u!a!MS-Windows s!ná-
zvom QDOS (Quick and Dirty written Operating Sys-
tem) [3] je ukradnut!/vykradnut! CP/M [4].

Opera!n" systém XENIX

Microsoft sa ku QDOS-u!dostal zvlá"tnym spôsobom.
IBM usporiadala v!roku 1978 v!berové konanie na proce-
sor na svoj osobn! po!íta!. Podmienkou na ú!as$ bolo za-
bezpe!i$ druhého dodávate&a procesorov. Motorola bola
vylú!ená, lebo nestihla zabezpe!i$ náhradného dodáva-
te&a. Rozdali si to teda len odídenci z! Fairchild-u,
spolo!nosti Intel a!AMD. Tieto firmy boli a!sú duopolom
(oligopol o!dvoch !lenoch). Málo známym faktom je, "e
zakladate& Intelu a!spoluzakladate& Fairchild semiconduc-
tor Robert Norton Noyce po"i!al peniaze Walter Jerremi-
ah „Jerry“ Sandersovi na zalo"enie AMD. Známej"ie je "e
AMD a!Intel majú zmluvu o!v!mene patentov z!roku
1976, ktorá platí od 1.1.1977. Tá zmluva umo"#uje vyrába$
druhému v!robcovi produkty vyvinuté prv!m a!naopak.
Aktuálne pred'"enie uvedenej zmluvy platí od 1.1.2010 do
31.12.2014. Predo"lé pred'"enie bolo od 1.1.2001 do
31.12.2010 s!t!m, "e najneskôr 1.1.2010 za!nú rokovania
o!novej zmluve. Nepred'"enie zmluvy by obom firmám
znemo"nilo legálne predáva$ procesory x86. To by ale bo-
lo kritické. Dne"né kancelárske opera!né systémy
spolo!nosti Microsoft toti" be"ia len na procesoroch x86
a!zmena sa neplánuje. Ka"dá iná firma, okrem t!chto
dvoch, si svoj návrh procesorového chip-u!chránila a!iná
firma nemohla legálne vyrába$ kópie. O!to zaujímavej"ie
je, "e rovnak! prístup neuplatnilo IBM v!prípade opera!né-
ho systému. Priamo oslovili Killdall-a!a!jeho firmu Digi-
tal Research. O! tom, !o sa stalo napísal "éfredaktor
Sofvérov!ch novín Petr Koubsk! (ist! !as bolo jeho kópia
na severi inside.cz, kde u" ale nie je).

Dopis Gary Kildallovi do roku 1980
z!16.08.2004
Na Vá" návrat tentokrát ne!eká jen halda nevy!ízené ko-
respondence. Jsou zde t!i zástupci v"emocné spole!nosti IBM
jak práv" dorazili z$V"chodního pob!e!í; vzbuzují pozornost.
Ti t!i mu!i p#sobí nejen neobvykle, ale i$nervózn". Mají málo
!asu. Zastupují t"m, kter" dostal p!íkazem tu nejneobvyklej"í
v"c v$dosavadní historii IBM: p!esn" do roka uvést na trh
profesionální osobní po!íta!. Je to "ibeni!ní termín, a$lidé od
IBM proto musí postupovat úpln" jinak, ne! byli kdy zvyklí.
Namísto toho, aby v"echny díly vyvinuli ve firemních labo-
rato!ích, nakupují hotové sou!ástky a$ podsystémy na
otev!eném trhu. U! v"dí, !e pou!ijí procesor od nevelké, ale
nad"jné firmy Intel. Co v"ak nutn" pot!ebují, to je opera!ní
systém. A$ten máte Vy – nejlep"í a$nejdokonalej"í opera!ní
systém, jak" je pro jejich ú!ely v$dané chvíli na sv"t" k$mání.
Jmenuje se CP/M a$napsal jste ho z$v"t"í !ásti vlastnoru!n".
Pracuje prakticky na v"ech osmibitov"ch mikropo!íta!ích, ko-
lik jich na sv"t" je. Ti t!i odjedou, pane Kildalle, d!íve, ne! Vy
se vrátíte z$v"letu.

Chcete v"d"t, co bude dál? Já to vím.

Mu!i z$IBM mají opravdu málo !asu. Opera!ní systém, pro
kter" byli vysláni, pot!ebují hned. Proto p!ímo od vás zamí-
!í na sever, do Seattlu, kde sídlí firma Microsoft. Ano, máte
pravdu; Microsoft v#bec !ádn" opera!ní systém nemá, za-
b"vá se jen programovacími jazyky. Ti, kdo jej !ídí, Bill Ga-
tes a$ Steve Ballmer, v"ak na !ádné projí!#ce jachtou
nebudou. Budou ve sv"ch kancelá!ích a$je"t" ne! ohlá"ená

História a princíp UNIX-u 3. #as'
Ing. Peter Fodrek, PhD. ; Ing. Martin Foltin, PhD. , Ing. Michal Blaho

Na prelome 70. a 80. rokov sa za#ali rozvíja' komer#né Unix-y. Jedn!m z najzaujímavej#ích bol XENIX [1] (#ítaj zínix). I#lo o opera#n! systém z dielne spolo#nosti
Microsoft. Vy#iel v roku 1979. Ako takmer ka#d! komer#n! Unix, bol licencovan! od AT&T. Distribuovala ho spolo#nos' Santa Cruz Operations (SCO). Tá v roku
1993 svoje meno, aj ochrannú známku SCO, predala a dnes sa volá Tarantella.
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náv"t"va od Big Blue dorazí, bude jim jasné, !e stojí p!ed
nejv"t"í "ancí svého !ivota. P!islíbí dodat produkt, kter" ne-
mají. Zástupci IBM nebudou takov"m kontraktem nad"eni,
ale nebudou mít na vybranou. Proto namísto OS od Vás kou-
pí od Microsoftu, co Microsoft sám narychlo koupil od ma-
lé v"vojá!ské firmy, pro jistotu spolu s$ ní samotnou –
systém QDOS. Je"t" po letech, kdy u! se bude dávno
jmenovat MS-DOS, v$n"m doká!ete rozpoznat silnou inspi-
raci Va"ím CP/M, ale nikdy nesáhnete po právním !e"ení,
nanejv"" po lehkém sarkasmu. „Zeptejte se Billa, pro! kód
funkce 6 kon!í znakem dolaru.”

Po!íta! Kaypro s$opera!n"m systémom CP/M

Tu treba niektoré veci vysvetli$. XENIX e"te nebol
oficiálne predstaven!. To sa stalo a" pár dní po ná-
v"teve IBM u!Microsoftu. CP/M bolo vhodné preto,
"e malo oproti vtedaj"ím UNIX-om v!razne men"ie
hardvérové nároky. Ale hlavn!m tromfom CP/M bo-
lo to, "e pre neho existovalo mnoho programov pre
be"ného u"ívate&a. Tieto programy by mohli be"a$ aj
na IBM PC bez úprav. A! toto pochopil, absolvent
ekonómie na Harvarde, Balmer. Preto nedovolil, aby
sa nasadil XENIX, ale rad"ej kúpil Seattle Computer
Products (SCP) s! ukradnut!m CP/M s! názvom

QDOS. Pikantné na tom je, "e Microsoft poradila fir-
me IBM !lenka dozornej rady banky, ktorá financova-
la IBM PC. I"lo o! matku "éfa Microsoftu Williama
Henry (Billa) Gatesa III. V!roku 2007, ke$ kráde" vy-
"la najavo aj neodborníkom, u" prestával by$ hlavn!m
právnikom Microsoftu Gatesov otec. Programy mali
v!CP/M príponu COM, a! tá pre ne ostala aj v!MS-
DOS-e. Natívne programy MS-DOS-u!mali príponu
EXE. Jedin!m EXE súborom, v!!ase uvedenia IBM PC
bol tabu&kov! kalkulátor Lotus 1-2-3. Mal nadstavbu
na optimalizáciu vyu"itia pôdy farmármi. Spolu
s!kompatibilitou s!CP/M to bol rozhodujúci fakt pri
vytlá!aní plnohodnotn!ch UNIX-ov z!be"ného "ivota
IT. Pod&a uvedeného je zrejmé, "e aj opera!né systémy
Microsoftu sú vlastne len zjednodu"ené UNIX-y
a!patria do histórie UNIX-u![5].

Tabu&kov" kalkulátor Lotus 1-2-3

Kildallova chyba bola impulzom na to, aby si fir-
my vyrábali vlastné UNIX-y. IBM mal AIX (!ítaj ej-áj-
ix), autor PDP firma Digital mal ULTRIX, Hewlett
Packard mal svoj HP-UX, Commodore mal svoj Amiga
Unix, Sequent mal Dynix. Bolo teda zau"ívané, "e
meno Unix-u!sa kon!ila na UX alebo IX. Bolo pár v!ni-
miek ako napr. Sun Solaris, BSD a!Apple MAC OS.

V!podstate sa dá poveda$, "e !isto komer!né Unixy ro-
bil absolventi a!"tudenti Stanford-u!a!r!dzo slobodné
Unixy robili &udia spojen! s!MIT. Berkeley muselo
„vy"i$“ ako s!komer!n!mi firmami, tak so zástancami
zachovania slobody softvéru t. j. potrebou ma$ k!dis-
pozícii zdrojové kódy, tak ako to mali Unix-y, CP/M
a!vlastne aj ostatn! softvér z!!asu „pred Balmerom“.
Preto vznikli tri rôzne licencie.

Opera!n" systém splo!nosti IBM – AIX

Paralelne s!uveden!m sa udiali prevratné zmeny
v! IT. V!roku 1973 spolo!nos$ Xerox (!ítaj zírox) vo
svojom Palo Alto Research Center (PARC) vyvinula
spôsob ovládania strojov WIMP, !o je skratka
z!“window, icon, menu, pointing device” [6]. Vedenie
Xerox-u!ho ignorovalo a!a" v!roku 1981 ho predstavi-
li verejnosti v!rámci konceptu grafického u"ívate&ské-
ho rozhrania tzv. GUI [7]. V! #om prvé tri polo"ky
WIMP dostali mno"né !íslo. Je podivné, "e ako
management Xerox-u, tak management Microsoft-u,
tvrdili po!as prezentácie GUI, "e toto nikto nikdy ne-
bude chcie$.
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Pou!ívate&ské rozhranie WIMP

Chytili sa toho v"ak tvorcovia komer!n!ch Unixov,
hlavne Steven Jobs z!Apple. Tak za!ali vznika$ u!ka"-
dého v!robcu Unixov vlastné a!nekompatibilné imple-
mentácie GUI.

GUI vo vyhotovení spolo!nosti Apple (vzor vo WIMP-e ne-
zaprie)

Prevrat v!návrhu GUI pre Unix bolo uvedenie BSD
4.2 v!roku 1983, ktoré obsahovali jednotné API/ABI
pre programovanie sie$ov!ch aplikácií. I"lo o!sockety,
ktoré prebral aj jazyk JAVA aj Microsoft vo Windows

NT . Dnes je to de-facto "tandard sie$ového progra-
movania [8]. Ke$"e Apple uviedol a!spopularizoval
GUI v!roku 1984, nestihol sa prispôsobi$ zlomu. Uni-
xu nepomohli ani spory o! sockety medzi Berkeley
a!AT&T, ktor! sa skon!il a" v!roku 1989. Odvtedy mô-
"u sockety pou"íva$ v"etky Unix-y. V!roku 1983 na
MIT náhodou vynikol projekt Athena. Do roku 1991
na #om spolupracovali aj Digital a!IBM, ktoré dali na
rozbeh 50 miliónov USD. MIT dalo do projektu tisíce
svojich po!íta!ov. Projekt podal Michael Dertouzos,
ktor! ponúkol aj vybavenie MIT a!po"adoval tie mili-
óny od firiem poskytujúcich granty. $iados$ o!grant
v"ak nekonzultoval s!vedením, ba dokonca ani s!&u$-
mi, ktor!ch napísal ako spolurie"ite&ov. Projekt mal vy-
tvori$ vzdelávací systém s!abstrakciou hardvéru [9].
V!rámci projektu vznikli adresárové slu"by (LDAP,
z!neho Microsoft ActiveDirectory), autentifika!né a!au-
toriza!né slu"by (Kerberos) aj instant messaging (ICQ,
Jabber=Google Talk,…). U" LDAP a!Kerberos vyu"í-
vali sockety, ale to hlavné malo e"te len prís$. Bol to X
Window System [10], ktor! dovo&uje zobrazovanie
GUI v!Unix systémoch. Od jeho vzniku sa pou"íva po-
jem pracovná stanica (workstation) pre Unix-ov! stroj
jedného pou"ívate&a a!hostite&sk! po!íta! (host), pre
unixov! po!íta! viacer!ch &udí. Opä$ sme sa dostali
k!terminálom. Tie v"ak u" vedeli zobrazi$ grafiku a!ce-
lé GUI. Tak isto sa objavil koncept tenk!ch klientov, !o
je grafick! terminál, ktor! niektoré jednoduché
!innosti vedel vykonáva$ ako pracovná stanica.
Samotné X Window system vznikli v!roku 1984. Roz-
víjali sa ve&mi r!chlo a! v! roku 1987 sme mali X
Window System Version 11, ktorá sa skrátene naz!va
aj X11. Aktuálna verzia je X Window System Version
11 Release 7.5 (X11R7.5), aj ke$ sa pou"íva aj X11R6.8.2
z!roku 2005. Protokol je vo v"etk!ch release-och X11
rovnak!, sú len pridávané nové funkcie a!opravované
chyby. V!X Window system je serverom terminál, le-
bo poskytuje zdroje ako klávesnicu, my" a!obrazovku

nejakému hostovi. V$aka BSD a!socketom je mo"né
urobi$ z!workstation aj host aj terminál. Má to v"ak aj
svoje nev!hody. Ak implementácia systému nepou"í-
va sockety v!uzle (AF_UNIX) ale len sockety v!sieti
(AF_INET), tak sa neúmerne za$a"í sie$ov! podsystém
jadra unixového OS. Je to o!to v!raznej"ie, "e je pre$a-
"ované zariadenie spätnej väzby (loopback device),
ktoré slú"i aj na iné ú!ely. Pri dne"n!ch rozlí"eniach
a!obnovovacích frekvenciách je potrebné ma$ medzi
hostom a!ka"d!m X Window terminálom vyhradenú
kapacitu linky s!prenosom 12Mbit/s. Pri prehrávaní
filmov je to a" 20 Mbit/s. Pokia& mám správne infor-
mácie, tak niektoré proprietárne Unix-y s!vlastn!m
grafick!m podsystémom napr. MAC OS X majú maxi-
málny tok loopback-om 10Mbit/s!a!t!m je pou"itie X
window system na t!ch systémoch r!chlostne limi-
tované. O!tom, "e exituje spôsob ako to obmedzenie
obís$ si povieme e"te v!tejto !asti.

X Window System

V!roku 1983 za!alo ma$ MIT vlastnú verziu Unixu
s!názvom GNU. Ten sa sna"il urobi$ vlastn! OS typu
Unix neviazan! na AT&T. Vytvorili v"etko, ale nie ja-
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dro teda najnutnej"í základ OS. Tu pomohla opä$ ná-
hoda. Bola #ou !innos$ profesora Andrewa Stuarta
“Andyho” Tanenbauma [11]. Je Ameri!an, ktor! sa kvô-
li man"elke pres$ahoval do Holandska. So sebou pri-
niesol do Európy aj poznatky z!MIT resp. Berkeley,
kde "tudoval bakalárske resp. magisterské/in"inier-
ske "túdium. V!Európe za!al, ako prv!, u!i$ Unix. Na
ú!ely v!u!by Unixu naprogramoval v!roku 1987 mi-
nimalistick! unixov! OS s!názvom Minix [12].

Zdá sa, "e Tanenbaum pozná európsku mentalitu ve&-
mi dobre. Tanenbaumovi sa podarilo vytvori$ v!Európe
univerzitnú komunitu Minix-u. Do nej sa zapojil aj "tu-
dent IT v!Helsinkách, fín "védskej národnosti, Linus
Benedict Torvalds [12]. Ten sa k!Unixu dostal v!roku 1990
po návrate do 2. ro!níka univerzity. D#a 26.8.1991 napí-
sal do konferencie u"ívate&ov Minixu [13]:

„I’m doing a$(free) operating system (just a$hobby, won’t be
big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This
has been brewing since April, and is starting to get ready.
I’d like any feedback on things people like/dislike in minix,
as my OS resembles it somewhat (same physical layout of
the file-system (due to practical reasons) among other
things).“

Tento v!rok sa dnes prirovnáva ku Gatesovmu:
„640kB musí sta!i$ ka"dému“. Neskôr tento OS bol je-
ho semestrálnym projektom. V!roku 1996 obhájil diplo-
movú prácu s!názvom „Linux: A!Portable Operating
System“ [14]. T!m sa zakon!il v!voj verzie 2.0. Dnes
máme Linux 2.6.32 a!release candidate verzie 2.6.33.
Pôvodne sa OS nemal vola$ Linux, ale jeho spoluv!-
vojári pretla!ili spojenie Torvalds a!typické koncové
IX. Ako Tanenbaum, tak Torvalds, pou"ili metódu v!-
voja open source, ktorú má zakódovanú aj "éf Free
Software Foundation a!hlavn! v!vojár GNU Richard
Mattew Stallman. Preto si GNU namiesto vlastného
nedokon!eného jadra Hurd vybralo jadro Linux. Ná-

sledne sa za!ali vyvíja$ distribúcie GNU/Linux, t.j. OS
s!jadrom Linux a!nástrojmi GNU. Tieto distribúcie sú
chápané be"n!mi &u$mi ako Linux a! zoznam 309
najpopulárnej"ích distribúcií na serveri dis-
trowatch.com [15]. vedie roden! ko"i!an "ijúci na
Tajvane, Ladislav Bodnár. Práve spojenie GNU/Linux
je dôvodom posmechu z!pôvodného v!roku Lína (ne-
správne Linusa) Torvaldsa.

Open source je spôsob v!voja vynájden! na MIT,
ale u" v!roku 2005 bolo 70% svetov!ch v!vojárov metó-
dou open source v!Európe [16]. To znamená, "e sa
v!Európe uchytil. Talianska firma NoMachine navy"e
vyrie"ila problém X Window system s!nárokmi na
prenosovú linku. Ich systém NX je v!podstate nadstav-
bou X Window. Ide o!to, "e be"n! X server a!X klient
si posielajú celú obrazovku (presnej"ie v"etky
zmenené okná), v!bitmapovom nekomprimovanom
formáte, ka"d! obnovovací cyklus (pri 50Hz je to 50x
za sekundu). NX má na oboch stranách proxy servere
a!teda po sieti sa posielajú len rozdiely. Tieto rozdiely
sú navy"e komprimované a! "ifrované. %ifrovanie
umo"#uje posiela$ heslo aj po Internete. %ifrovanie je
mo"né urobi$ tunelovaním aj pri X Window System,
ale je to práca navy"e. Proxy a!kompresia zni"ujú po"i-
adavky na linku 15-30x. A!to je u" zaujímavé. Ukazuje
sa, "e na 20 u"ívate&ov X Window system v!kancelárii
a!"kole sta!í jeden "tvorjadrov! procesor. NX má síce
o!asi 5% vy""ie po"iadavky na v!kon, ale to je vyvá-
"ené úsporou linky. Be"n! firemn! server so "tyrmi
"tvorjadrov!mi procesormi (ozna!uje sa 4P16C= 4 pro-
cessor with 16 cores) tak zvládne 100 pou"ívate&ov na-
raz. Vtedy sú treba 4GB RAM+ 128 MB/u"ívate&. To je
asi 16GB RAM. Na pohodlnú prácu sa ale odporú!a a"
64GB. Ako X Window tak aj NX sú implementovate&-
né ako programy (pod Unixami aj Microsoft
Windows), tak aj ako samostatné terminály resp. funk-
cie tenk!ch klientov. Tenké klienty bez monitora s!NX
a!X Window dnes stoja od 100EUR. Norma bezdrô-

tovej siete 802.11n umo"#uje ma$ aj mobilné terminá-
ly pre X Window a! NX. Z! uvedeného vypl!va,"e
grafika je v!Unix-och a!teda aj Linuxe be"ná.

Moderné grafické prostredie systému Unix (KDE4)

T!mto sme skon!ili s!históriou a!nabudúce prejde-
me na prácu v!Unixe.
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Trojjediné bc
Mocn! nástroj bc je tu s!námi u" velmi dlouho. Jedná

se vlastn" o!matematick! programovací jazyk, s!jeho" po-
mocí m#"ete provád"t jednoduché, ale i!velmi komplexní
matematické v!po!ty. Existuje ve t!ech základních vari-
antách: POSIX bc je p#vodní a!pevn" definovan! bc jazyk,
ze kterého se postupn" vytvo!ily dialekty GNU bc a!Plan
9 bc. Dnes je jednozna!n" nejroz"í!en"j"í GNU bc, kter!
naleznete zcela jist" ve své oblíbené distribuci.

Domovská stránka programu se nachází na webu
FSF, kde m#"ete samoz!ejm" získat zdrojové kódy pod
licencí GNU GPL. Díky naprosto minimálním ná-
rok#m na závislosti je mo"né bc provozovat na v"ech
unixov!ch systémech. Díky projektu GnuWin32 je
mo"né bc provozovat i!na MS Windows.

Pokud si chcete v"e v!tomto !lánku vyzkou"et bez
instalace bc, m#"ete dokonce vyzkou"et pln" funk!ní
online variantu. V"echny zmín"né instalace GNU bc
vycházejí z!jedn"ch zdrojov!ch kód# (aktuální je verze
1.06) a!nabízejí shodné mo"nosti.

Jednoduché bc
Samotn! p!íkaz m#"ete vyu"ít jak v!!ádkovém re"i-

mu, tak i!v!zajímav"j"ím interaktivn"j"ím. Na za!átku
m#"eme vyu"ít p!edev"ím základní operátory jako sou-
!et (+), rozdíl (-), násobení (*) a!d"lení (/). Krom" toho
tu máme také t!eba zbytek po celo!íselném d"lení (%)
nebo mocninu (^). Pou"ití v!!ádce je jednoduché:

$ echo "(3+4)*7" | bc

49

Takto je mo"né utilitu vyu"ít nap!íklad ve
skriptech, kde pot!ebujeme jednodu"e provád"t slo"i-
t"j"í v!po!ty. Pro nás bude ale zajímav"j"í interaktivní
re"im. K!tomu p!ejdeme jednodu"e tak, "e p!íkaz spus-
tíme bez parametr#.

Octneme se v!jeho interaktivní konzole, ve které
m#"eme vytvá!et základní v!po!ty. P!íklad jako ob-
vykle napoví nejvíce:

$ bc

4+7

11

5*5

25

14/7

2

(37-12)*3

75

quit

Vidíte, "e jednoduché v!po!ty je mo"né provád"t
vlastn" bez znalosti jazyka bc. Pokud chcete rychle spo-
!ítat n"kolik !ísel, jedná se o!pom"rn" p!íjemnou ces-
tu. Navíc si program pamatuje historii, ve které se
m#"ete pohybovat pomocí kurzorov!ch kláves, jak
jsme na to zvyklí v!shellu.

Mocn"j#í bc
Jeliko" se jedná o!jazyk, pravd"podobn" tu"íte, "e

toho bude um"t podstatn" více. Základem jsou na-
p!íklad prom"nné, kter!ch je mo"né vyu"ít k!ukládání
v!sledk# a!v!po!ty tak snadno !et"zit a!propojovat.

$ bc

cislo=12*2

druhe=cislo+7

druhe

31

quit

Vidíte, "e jsem do prom"nné cislo ulo"il v!sledek
v!razu 12*2, pak jsem vytvo!il dal"í prom"nnou
a!k!v!po!tu její hodnoty jsem vyu"il první prom"n-
nou. V!sledek jsem pak vypsal pouh!m zapsáním ná-
zvu prom"nné. V! bc existuje je"t" jedna speciální
prom"nná, kterou reprezentuje znak te!ky. Te!ka ob-
sahuje v!sledek posledního v!po!tu.

$ bc

7+3

10

.-7

3

quit

Samoz!ejm" je mo"né te!ku vyu"ívat jako ka"dou
jinou prom"nnou a!m#"ete s!ní tedy provád"t dal"í
v!po!ty. Zatím jsme si ukázali jednoduché celo!íselné

Programovatelná a interaktivní kalkula#ka bc
Petr Kr!má!

Pravd"podobn" se vám u# stalo, #e jste museli pou#ít sv"j po#íta# k tomu, od #eho je odvozeno jeho jméno – k po#ítání. Mo#ná jste sáhli po n"jaké jednoduché
grafické kalkula#ce a jednoduch! v!po#et vy!ídili velmi rychle. Nebo jste narazili na to, #e byste pot!ebovali sofistikovan"j#í a mocn"j#í nástroj.
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v!po!ty. Program bc ale dovoluje pracovat se zcela li-
bovolnou p!esností. Ta se !ídí prom"nnou scale, která
ur!uje, na kolik desetinn!ch míst budou v!po!ty pro-
bíhat. Standardn" je nastavena na nulu, tak#e je t!e-
ba ji v!p!ípad" pot!eby zv!#it.

& bc

scale

7/4

1

scale=2

7/4

1.75

scale=10

7/3

2.3333333333

quit

Je#t" mocn"j#í bc
Celá syntaxe bc je odvozena od programovacího

jazyka C. M#"ete tak vyu"ívat i!dal"ích obvykl!ch ope-
rátor# jako ++, --, +=, -=,!*=, /=, ^= a!%=.

$ bc

a=10

a+=5

a

15

a-=9

a

6

a%=5

a

1

a++

2

quit

Zárove# m#"eme pou"ít i! operátory pro po-
rovnání, jako je rovnost (==), mén" (<), více (>), více
nebo rovno (>=), mén" nebo rovno (<=) !i nerovnost
(!=). Zárove# je mo"né porovnání kombinovat klasicky
pomocí and (&&) !i or (||). Pokud jste zvyklí na syn-
taxi C, budete se v!bc cítit jako doma.

Hustodémonsky krutop!ísné bc
Od jednoduché matematiky se pak m#"ete p!esu-

nout k!samotnému programovacímu jazyku. My si
z! n"j uká"eme jen mal! kousek jako demonstraci
ohromn!ch mo"ností bc. To zvládá nap!íklad takové
v"ci jako jsou cykly.

$ bc

for(a=0;a<10;++a){

a;

}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

quit

Vyu"ít m#"ete ale také smy!ek, jako nap!íklad while.

$ bc

a=0

while(a<10{

a;

void ++a;

}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

quit

V!bc je mo"né definovat také vlastní funkce. Jejich
zápis je op"t velmi pov"dom!:

$ bc

define funkce(a){

return(a * a);

}

funkce(3)

9

quit

Del"í sekvence p!íkaz# samoz!ejm" nemusíte zapi-
sovat a!spou"t"t p!ímo, ale m#"ete si je zapsat do textové-
ho souboru a!jeho jméno pak p!edat bc jako parametr.
Program se spustí a!bude na!ítat obsah souboru !ádek po
!ádce, jako byste v"e znovu opisovali ru!n".

A!je#t" dál
Tím jsme ani zdaleka nevy!erpali mo"nosti

a!schopnosti bc. Pomocí silného jazyka je mo"né vy-
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tvá!et podstatn" komplexn"j"í programy. K!dispozici
jsou nap!íklad funkce pro práci s! datem a! !asem
a!dal"í u"ite!né mo"nosti. Pro poslední ukázku jsem
si vyp#j!il p!íklad z!jednoho pokro!ilej"ího tutoriálu:

# addgrg yyyymmdd days - adds days to

yyyymmdd and outputs new yyyymmdd

if [ $# != 2 ]

then

echo "Not enough arguments"

echo "Syntax addgrg yyyymmdd [-

]days"

exit

fi

bc < 0 ; ++m){

n = m(y,m);

d -= n;

}

void --m;

d+=n;

g= (y*10000)+(m*100)+d;

return(g);

}

/* convert gregorian (yyyymmdd) to ju-

lian(yyyyddd)*/

define j(g){

auto y,m,d,x,i,j;

y=g/10000;

m=(g/100) % 100;

d=g%100;

for(x=1;xi){

y+=1;

d-=i;

i=y(y);

}

while(d<1){

y-=1;

i=y(y);

d+=i;

}

r= (y*1000)+d;

return(r);

}

/* add positive or negative days to

a greg date - returns new

date */

define a(g,a){

auto j,r;

j=j(g);

j=b(j,a);

r=g(j)

return(r);

}

/* call add to greg using the two com-

mand line arguments*/

a($1,$2)

quit

END-OF-INPUT

Tento ukázkov! program umí pracovat s!datem
(ve formátu yyyymmdd) a!doká"e k!n"mu p!i!íst li-
bovoln! po!et dn#. Jeho v!stup pak vypadá takto:

addgrg 19980101 -1

19971231

addgrg 20000101 60

20000301

addgrg 20000101 59

20000229

addgrg 19000101 365

19010101

addgrg 20001231 -365

20000101

V!konn!, jak zrovna pot!ebujete
V!hodou bc je jeho opravdu "irok! záb"r. M#"ete

jej pova"ovat za p!íjemn" jednoduchou kalkula!ku
s!mo"ností ukládání do prom"nn!ch, které podstatn"
zvy"ují mo"nosti v!po!tu. M#"ete jej ale také brát ja-
ko komplexní prost!edí pro slo"itou matematiku, kte-
ré m#"ete zakomponovat do sv!ch velk!ch skript#.
Tady máte nástroj. Vyu"ití je u" na vás.
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Konference Trendy v!internetové bezpe!nosti se le-
tos konala podruhé a!se"la se na ní !ada odborník#
nejen na internet, ale také na bezdotykové karty, pla-
tební systémy a!karty a!dal"í témata. Informace z!p!ed-
chozího ro!níku naleznete v! !lánku Jaké aktuální
hrozby !íhají na u"ivatele internetu? Dal"í fotografie
z!leto"ní konference naleznete ve webové galerii.

Karel Obluk: Webové hrozby dne#ka a!zít!ka
Celou konferenci zahájil Karel Obluk ze spole!-nosti

AVG. V"noval se p!edev"ím sou!asn!m hrozbám a!tren-
d#m lo#ského roku. P!edná"ející zmínil, "e nej!ast"ji je
pro útoky vyu"íván web, kter! projde v"emi firewally.
„Web je stále hlavním prost!edkem v"t"iny útok#.“

Nejú!inn"j"í je stále sociální in"en!rství a!phishin-
gové techniky. „My odborníci jsme schopni v"t"inu
t"chto útok# prohlédnout, ale b""n! u"ivatel nemá
"anci odolat.“ Podle Karla Obluka není mo"né velkou
!ást útok# zjistit bez speciálních nástroj#.

Zajímavé také je, "e v"t"ina úto!n!ch stránek exis-
tuje po velmi krátkou dobu, obvykle mén" ne" jeden
den. „Více ne" 50!% útok# existuje jeden den, a" 80!%
zmizí do t!í dn#.“ D#vodem je snaha zamezit detekci
takového útoku. „Útoky jsou velmi rychlé a!mají krát-
ké trvání, tak"e se stránky do blacklist# ani nedo-
stanou, p!estávají fungovat d!ív ne" jsou detekovány.“

Úto!ník#m jde samoz!ejm" p!edev"ím o!peníze.
„Peníze jsou jako obvykle a" na prvním míst", dal"ími
d#vody jsou politické cíle a!!asto opomíjená pr#mys-
lová "pioná".“ Karel Obluk zmínil nedávné útoky z!#í-
ny, kter!m sice nikdo politické d#vody neprokázal, ale
podez!ení bylo mnohokrát vysloveno.

Pavol Lupták: Check your RFID card
Pavol Lupták je p!edním evropsk!m odborníkem

na útoky na bezkontaktní karty. B"hem své p!edná"-
ky upozornil na !adu bezpe!nostních rizik karet, kte-
ré jsou dnes velmi roz"í!ené. „Mifare Classic jsou
nejpou"ívan"j"í !ipy na sv"t". Na Slovensku je jich více
ne" milion, celosv"tov" je jich více ne" miliarda.“ Pro-
lomení této karty bylo p!edvedeno u" v! roce 2007.
„My jsme publikovali první nástroj ur!en! k!prolo-
mení t"chto karet.“ Pomocí tohoto open-source ná-
stroje a!!te!ky za 30 euro m#"e kdokoliv tuto kartu
napadnout.

Existuje také zajímavá mo"nost celou kartu se v"e-
mi mo"nostmi emulovat. „Chystáme se napsat vlast-
ní nástroj pro stoprocentní emulaci Mifare karet.“ Je
k! tomu pot!eba op"t jen !te!ka karet. Spole!nost
Nokia navíc za!ala vydávat n"které mobilní telefony,

které doká"í emulovat bezkontaktní karty. „Pokud
bychom prolomili pra"skou OpenCard, mohli bychom
si image nahrát do telefonu a!tím se pak prokázat p!ed
revizorem.“

Mo"ností vyu"ití je pak celá !ada. „Je mo"né kar-
tu samoz!ejm" zcela zni!it, smazat z!ní obsah nebo si
vytvo!it její duplikát.“ Pokud jsou údaje na kart" elek-
tronicky podepsané, není mo"né informace pozm"nit,
ale ne v"ude je toto zabezpe!ení vyu"ito. „Na Slo-
vensku tohle v#bec nefunguje a! m#"ete si tak na-
p!íklad zm"nit na kart" své jméno.“

Informace ulo"ené na kartách je ale mo"no i!p!i
podepisování zneu"ít. „M#"ete se projít s!anténou po
tramvaji a!p!e!tete si osobní údaje v"ech lidí.“ Stejn"
tak je mo"né provád"t s!identitou dal"í kousky. „M#-
"ete nap!íklad vym"nit identitu dv"ma lidem.“ Pra"-
ská OpenCard je zatím bezpe!ná a!prolomit ji není
mo"né, podle Luptáka se ale situace m#"e velmi rych-
le zm"nit.

Nejv"t#í hrozby internetu? Trojské kon", phishing a sociální sít"
Petr Kr!má!

V únoru se v Praze uskute#nila konference Trendy v internetové bezpe#nosti. Její ú#astníci se ale dozv"d"li více ne# jen to, jak! antivirus si mají nainstalovat.
Probírala se toti# !ada témat jako bezpe#nost internetov!ch plateb nebo praktické napadání m"stsk!ch karet, jako je i známá OpenCard.
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Miroslav Richter: Sou#asné mo#nosti NFC
Miroslav Richter ze spole!nosti T-Mobile hovo!il

o!implementaci NFC v!mobilních telefonech. U" Pavol
Lupták zmínil p!ístroje, které jsou schopny se chovat
jako bezkontaktní karta. „To je mo"né vyu"ít p!e-
dev"ím v!doprav", ale i!v!p!ípad" dal"ích mikropla-
teb. M#"ete se tak nap!íklad prokázat v! bance,
u!dopravního podniku nebo kdekoliv jinde.“

I!p!i tomto vyu"ití telefonu je bezpe!nost velmi d#-
le"itá, proto"e se velmi !asto jedná o!peníze zákazníka.
„Nejkriti!t"j"í oblast je ta, ve které se pracuje s!pen"zi.“
Pro zabezpe!ení komunikace se pou"ívá SIM karta, kte-
rá m#"e obsahovat n"kolik r#zn!ch aplikací r#zn!ch
firem. „Tyto aplikace se nemohou nijak ovliv#ovat
a!pokud ano, tak jen kontrolovan!m zp#sobem.“

Mobilní telefon tak m#"e v!praxi fungovat jako jíz-
denka. Spole!nost T-Mobile u" provozovala tuto slu"-
bu v!pilotním provozu. „Zatím není mo"né to pou"ít
v!praxi, ale "lo nám o!to tuto technologii roz"í!it a!vy-
zkou"et.“ V! Polsku u" b""í zku"ební projekt se
spole!ností MasterCard, kde mohou u"ivatelé mobi-
lního telefonu provád"t pomocí mobilu b""né platby.

„Zatím není NFC reáln" nasazeno p!edev"ím pro-
to, proto"e provozovatel# je velmi mnoho a!v"ichni se
musejí dohodnout na spole!ném !e"ení.“ Jsou to p!e-
dev"ím banky, mobilní operáto!i, v!robci telefon#, do-

pravní podniky, v!robci SIM karet a!dal"í organizace.
„A" na konci tohoto dlouhého !et"zce je obchodník
a!zákazník a!cel! tento systém musí b!t nastaven tak,
aby z! n"j v"ichni m"li n"jaké v!hody.“ Chybí tedy
vlastn" nakonec jen "ivotaschopn! obchodní model,
kter! podle Richtera zatím neexistuje.

David Pikálek: Hrozby a!trendy Internet-
bankingu

David Pikálek ve stru!nosti zopakoval informace
z!lo#ské p!edná"ky a!rychle p!e"el k!aktuálním problé-
m#m. V!roce 2008 jsme !elili velkému a!dob!e p!ipra-
venému phishingovému útoku. „Jeho dopady byly
velké, ale "kody na"t"stí pom"rn" malé.“ Novou ak-
tuální hrozbou jsou trojské kon". “Ka"d! m"síc p!i-
b!vá nov!ch variant trojsk!ch ko## a!bude jich !ím
dále více.“ Trojské kon" se dnes kupují na trhu mal-
ware jako b""né zbo"í.

Podle Pikálka je nejv"t"ím problémem trojsk!ch
koní to, "e proti n"mu neexistuje ú!inná ochrana.
„V!roce 2009 byla úsp""nost detekce trojsk!ch koní pou-
ze 19!%.“ Potí" je v!tom, "e se trojské kon" stále a!vel-
mi rychle m"ní. „Jakmile je schopen antivir takov! kód
odhalit, ten u" dávno svou úlohu splnil. Obvykle u"
posbíral data a!zav!el svou podvodnou stránku.“

„Podle nás je nejlep"ím bezpe!nostním !e"ením
dvoufaktorová autorizace.“ Podle Pikálka je v!sou-
!asnosti nejlep"ím prvkem !ip, jeho" zapojení do au-
toriza!ního procesu zaji"$uje u"ivatel. David Pikálek
zmínil také to, jak chce #eská spo!itelna nadále vy-
lep"ovat svou bezpe!nost. „Stále plánujeme, "e p!i-
pravíme autorizaci pomocí aplikací na platební kart".“

Podle Pikálka je stále nejv"t"ím problémem kon-
cov! bod a!jeho u"ivatel. „Samotn! u"ivatel si svou
stanici ochránit neumí.“ Nástroj# je k!dispozici celá !a-
da, ale u"ivatel si s!nimi neví rady. Typická infekce troj-
sk!m kon"m prob"hne tak, "e u"ivatel dostane !adu
varování o!akcích v!systému. „Kdy" neznal! u"ivatel
tato nesrozumitelná varování odsouhlasí, jeho po!íta!
je definitivn" pod nadvládou trojského kon".“

Daniel Do#ekal: Rizika sociálních sítí
a!Webu 3.0 v!praxi

Daniel Do!ekal na své p!edná"ce hovo!il o!velmi ak-
tuálním tématu – bezpe!nostních rizicích sociálních sítí.
Jedním z!problém# sociálních sítí je spam. „Spam je na
v"ech sociálních sítích.“ I!firmy si uv"domují, "e pro n"
mohou b!t sociální sít" obecn" problém, p!edev"ím
z!hlediska "í!ení citliv!ch firemních informací. „Asi 72!%
firem si myslí, "e jsou pro firmy nebezpe!né.“ V!60% p!í-
pad# firmy jako nejv"t"í riziko uvedly Facebook.

Na sociálních sítích se dnes pohybuje obrovské mno"-
ství u"ivatel#. Je tedy !asto vyu"íván jako prost!edník.
„Facebook je nej!ast"ji vyu"ívan! phishingov! cíl.“
Velk!m problémem jsou podle Do!ekala také cloudy, kte-
ré se rychle roz"i!ují. „Je to sí$, která o!vás ví v"e – osobní
soubory, maily, data – lidé jsou velmi rychle ochotní vy-
m"nit své soukromí za pohodlí.“ Jednou z!takov!ch sítí je
i!Google, a!koliv si to podle Do!ekala lidé neuv"domují.

Podle Daniela Do!ekala se navíc situace stále
zhor"uje. „Za pár let nebude u" nikomu vadit ztráta
soukromí, vym"ní ho za naprosté pohodlí.“ Do!ekal
zmínil, "e jsou vlastn" u"ivatelé na Facebooku myln"
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uklid#ováni vy""í bezpe!nosti, ale v!sledek je opa!n!.
„Zlep"ení bezpe!nosti znamenalo ve skute!nosti
sní"ení bezpe!nosti a!otev!ení ú!t#.“ Zmínil nap!íklad
takzvanou bezpe!nostní otázku, která je u"ivateli kla-
dena, pokud zapomene heslo. „Odpov"di lze jedno-
du"e zjistit na Facebooku nebo na Googlu.“

Panelová diskuse: Bezpe#nost, nebo efek-
tivita?

Panelová diskuse m"la p!inést odpov"di na pal!iv!
problém v"ech bank – nutit u"ivatele k!maximální bez-
pe!nosti nebo jim dop!át jistou volnost a!komfort? Na do-
taz na nejbezpe!n"j"í metodu platby na internetu odpovídal
Petr Sládek z!UnicreditGroup. „Nejlep"í je v"dycky pou"í-
vat hlavu. Z!dostupn!ch technologií je nejbezpe!n"j"í 3D
SECURE.“ Tato technologie umo"#uje zaplatit, ani" by se
údaje o!plátci dostaly k!obchodníkovi. Bohu"el "ádná !es-
ká banka zatím neposkytuje platební karty, které jsou do
tohoto systému zapojené. „D#vody jsou r#zné, jedním
z!nich je i!to, "e podvody tohoto typu zatím nejsou tak !as-
té, aby od#vodnila investice do nového zabezpe!ení,“ !ekl
Karel Kadl!ák ze Sdru"ení pro bankovní karty.

„Nejv"t"ím problémem je !lánek mezi klávesnicí
a!"idlí. A!v"dycky to tak bude,“ dodal Vladimír Bro"
z!McAfee. U"ivatelé mají podle n"j stále snahu si svou
práci uleh!it a! podléhají r#zn!m externím vliv#m.
„Pokud u" obchoduji na internetu, m"l bych pou"ívat

selsk! mozek a!co nejlépe se zabezpe!it,“ !ekl Bro".
Jedním z!!e"ení je virtuální karta se zamykáním pla-
teb, kterou ale !ada !esk!ch bank nevydává.

„My virtuální karty nevydáváme, proto"e si myslí-
me, "e virtuální karty nemají smysl. Jejich bezpe!nost
je stejná, jako v!p!ípad" klasick!ch karet,“ !ekl Petr
Sládek z!UnicreditGroup. „My také virtuální karty ne-
vydáváme, ze stejn!ch d#vod#,“ p!itakal Richard Ma-
tula z!Po"tovní spo!itelny. Ob" instituce se podle jejich
zástupc# zam"!í spí"e na nasazení 3D SECURE, kter!
zabrání úniku dat úpln".

Patrick Zandl: Jak se bránit nov!m meto-
dám okrádání na Internetu

Patrick Zandl zahájil svou p!edná"ku jednoduch!m
zhodnocením aktuální bezpe!nostní situací na internetu.
„Velcí zlod"ji, kte!í ukradli miliony a!pak se za nimi zav!ely
dve!e v"znice, u" jsou pry!.“ V"t"ina dne"ních úto!ník# jde
po mnoha mal!ch ziscích. „U" nejde o!velkou ránu, ale
o!pohodln! a!málo nápadn! p!íjem.“ Z!tohoto d#vodu u"
nejde o!velké banky, ale o!b""ného koncového u"ivatele.

Zm"nily se také cíle úto!ník#. „U" nejde o!velké
ideologie jako za star!ch !as#, ale o!peníze.“ Úto!í se
tedy p!edev"ím na bankovní ú!ty nebo na platební kar-
ty. „Na"í nejv"t"í v!hodou je jazyková bariéra.“ P!esto
není #eská republika ani !e"tí u"ivatelé v!bezpe!í.

„Problémem dne"ních systém# je, "e bankovní sys-
témy jsou velmi komplexní a!je komplikované je spravo-
vat a!testovat.“ Ka"d! ze systém# je jin!, tak"e je velmi
slo"ité sladit bezpe!nou komunikaci end2end. „Pro n"kte-
ré banky je také bohu"el p!edn"j"í uptime p!ed bezpe!-
ností.“ Zandl také hovo!il o!sociálním in"en!rství a!jejím
snadném vyu"ití. „Bohu"el za transakcemi jsou stále lidé,
kdyby to byly stroje, tento problém bychom nem"li.“

Velmi !ast!m zdrojem problém# jsou také sociální sít".
„Vá" kamarád vám po"le odkaz na skv"lé video. On o!tom
samoz!ejm" neví, to se jen !erv "í!í sociální sítí.“ Proto"e
odkazy p!icházejí od konkrétních lidí, u"ivatelé mají ten-
denci jim naprosto v"!it a!nejsou obez!etní. Stejn" tak se na
Facebooku objevují r#zné nebezpe!né aplikace. „Aplikace
na první pohled nefunguje a!vy na ni zapomenete. Ona ale
funguje a!stahuje r#zné informace jako e-maily, kontakty na
va"e kamarády a!podobn".“ Pozd"ji dostanete mail od ka-
maráda, kter! vypadá naprosto d#v"ryhodn" a!navede vás
na akci, která v!d#sledku napadne vá" po!íta!.

Velmi roz"í!enou strategii je takzvan! scareware,
kter! vyleká u"ivatele. Obvykle vystupuje jako antivir
!i jin! scanner a!u"ivateli nakonec zahesluje po!íta!
a!po platb" ur!ité !ástky nabídne odheslování. „Jedná
se o!profesionáln" propracované vydírání, které má
dnes dokonce velmi pohodlné placení.“ Dal"í druhy
aktuálních útok# se t!kají podvody s!prémiov!mi te-
lefonními !ísly, p!eprodej zahrani!ního VoIP provozu
a!podvody s!kreditem na chatech. „To v"e se objevuje
v!r#zn!ch vlnách v!souvislosti s!r#zn!mi událostmi,
jako je nap!íklad zem"t!esení na Haiti.“

Foto Tomá" Tesa!.
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KDE 4.4 jsem nainstaloval ze zv"davosti i!kv#li psaní
tohoto !lánku. Instalace ned"lala nejmen"í problém,
proto"e ji" n"jakou dobu pou"ívám Ubuntu a!pro n"j
jsou k! dispozici balí!ky v! backportech. Pokud jste
u"ivateli Ubuntu/Kubuntu, tak sta!í p!idat Kubuntu
backports repositá! a!dát aktualizovat systém.

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-

ppa/backports

sudo aptitude update

sudo aptitude full-upgrade

sudo aptitude install kubuntu-desktop

Dejte si pozor, co vám balí!kovací systém ma"e,
mo"ná se vám to nebude líbit. Ka"dopádn" po sta"ení
asi 150 MB balík# a!provedení aktualizace budete mít
v!GDM (nebo KDM, pokud jste tak zvolili p!i aktua-
lizaci) na v!b"r sezení KDE.

Po prvním p!ihlá"ení na vás d!chne sv""í vzhled
oznamující n"co nového. V!chozím vzhledem je te$
nové téma s!názvem Air. Pro neokoukané oko je to roz-
hodn" jedna z! v"cí, kterou nové KDE p!iláká. Po
bli""ím zkoumání narazíte na absenci widgetu pro plo-
chy. Ze za!átku jsem m"l velké problémy se stabilitou.
Ty se projevovaly v"dy p!i zm"n" konfigurace, tak"e

u" m" to trochu nasm"rovalo správn!m sm"rem. Na
vin" nebylo samotné KDE 4.4, ale konfigura!ní soubo-
ry star"í verze. Sice si nedoká"u p!edstavit, jak mohou
v!vojá!i po!ítat s!tím, "e se u"ivatel vzdá své konfigu-
race, ale nakonec se v!voj n"jak projevit musí. V!dis-
kusi pod zprávi!kou o!KDE 4.4 se objevily názory na
"patnou stabilitu celého prost!edí. P!edpokládám, "e
tohle byl u!v"t"iny u"ivatel# ten d#vod, kv#li které-
mu za"ívaly neo!ekávané pády Plasmy i!samotného
KDE. Setkal jsem se ale i!s!problémy, které tento krok
nevy!e"il. Jde o!t!eba o!Facebook widget nebo Google
Calendar widget. Oba by se mi hodily, ale ani jeden

KDE 4.4 shlukuje okna
Adam $trauch

Je to plus mínus rok, co jsem psal recenzi na KDE 4.2. Od té doby se toho samoz!ejm" hodn" zm"nilo, p!es KDE 4.3 tu máme KDE 4.4 a to zas posunuje desktop
o n"co dál. Nejv"t#ím tahákem je asi shlukování oken, zam"!ení na sociální sít", lep#í odezvy od prost!edí, zase o kousek lep#í vzhled a dal#í men#í vylep#ení.

http://www.root.cz/clanky/kde-4-4-shlukuje-okna/
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nefunguje a! kon!í chybou. To zase dávám za vinu
balí!k#m v!Kubuntu Backports, které nemusejí b!t ve
stoprocentní kvalit". Zvlá"$ kdy" Google Calendar wi-
dget byl mezi nejstahovan"j"ími, tak"e n"kdo ho pou-
"ívat musel.

KDE se vzdálilo mé p!edstav" Desktopu hlavn"
kv#li Plasm". Ze za!átku to bylo dobré zpest!ení, ale
kdy" to v!vojá!i dostali do této fáze, mám pocit, "e
cht"jí cel! desktop zalo"it na plasmoidech a!klasické
aplikace str!it do ústraní. Na koncept aktivit jsem si
v#bec nezvykl a!k!tomu v"emu je"t" p!iná"í nepo!á-
dek mo"nost jedné aktivity na ka"dou plochu.

Jestli vám pojem aktivita nic ne!íká, tak je to n"co
jako b""ná plocha, ale místo oken se na ní m"ní widge-
ty. Je to !e"ení jak zv!"it kapacitu jedné plochy. Konku-
rence má v"t"inou stejné objekty na v"ech plochách.

Vzhled je opravdu moderní, prost!edí je rychlé
a!celkov" na m" p#sobí reprezentativn". Pro u"ivate-
le preferující plasmoidy je to ur!it" vynikající prost!e-
dí, které nabízí "irokou "kálu individualiza!ních
mo"ností. KDE 4 je o!widgetech a!KDE 4.4 je"t" víc
ne" p!edchozí verze. Kdy" porovnám rychlost prost!e-
dí s!GNOME, tak KDE 4.4 vyhrává na plné !á!e. Ne-
setkal jsem se s!tím, "e bych na prost!edí musel !ekat
nebo "e by se n"co cukalo. GNOME je podle m"
mnohem více t""kopádné.

Seskupování oken
Nejv"t"í novinkou, kterou by jste mo"ná

u!podobného desktopového kolosu ne!ekali, je sesku-
pování oken do jednoho. V!praxi to funguje tak, "e
kliknete na titulek okna druh!m tla!ítkem, zvolíte p!e-
sunutí okna do jiného okna a! vybere do kterého.
V!titulku jsou pak jemn" viditelné taby, kter!mi m#-
"ete jednotlivá okna p!epínat. Podobnou funkcionali-
tu má t!eba Fluxbox.

Nové widgety
I!kdy" m" zrovna widgety nevyhovují, pro jiné

u"ivatele mohou b!t d#le"ité a!z!jejich provedení bu-
dou rozhodn" nad"eni. Pokud se n"co v! KDE 4
a!Plasm" povedlo, tak to jsou práv" jednotlivé widge-
ty, které u"ivateli dávají mo"nost si p!izp#sobit plo-
chu p!esn" podle jeho p!edstav. Ve verzi 4.4 se
posunuly dop!edu i!po té kvalitativní stránce.

Asi nejvíce m" fascinoval widget k!i"$álové koule,
kter! um"l svou !inností znázornit mnoho stav# jako
t!eba load systému, pam"$, zatí"ení procesoru atd. Je
to alternativa ke známé kachni!ce pro GKrellM.

Krom t"ch p!edinstalovan!ch m#"ete získat dal"í
widgety pomocí jednoduchého nástroje na stahování
widget# z!internetu. Instalace je tak pohodlná a!pro-
bíhá tém"! okam"it". Z!n"jakého d#vodu mi v!tomto
nástroji nefungovalo hledání.

KDE 4.4 je orientované i!na sociální sít", tak"e mezi
p!edinstalovan!mi widgety p!ibyly dva pro komu-
nikaci na Facebooku, Twitteru a! Identi.ca. Jak jsem
psal v!"e, facebookovsk! widget nefungoval, snad se
to poda!í vy!e"it aktualizací. Widget pro Twitter, resp.
pro Identi.ca, fungoval na jedni!ku. K!dispozici jsou
i!dva widgety pro server OpenDesktop.org, které jsou
také bezproblémové.

Zajímav! je widget Websplice, kter! umí zobrazit
!ást webové stránky.

KRunner
V!vojem si pro"el i! KRunner. Dostal n"kolik

nov!ch plugin#, které mu umo"#ují ovládat p!e-
hrávání hudby, hledání na mediawiki, kontrolu nad

otev!en!mi okny, podporu zálo"ek nebo práci
s!kontakty. U" se také nespou"tí jak klasické okno, ale
podobn" jako Yakuake vyjí"dí ze zvoleného místa.
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Stabilita, rychlost a!bugy
Jestli vám vyhovuje koncept, kter!m se KDE vy-

dalo, z!jeho stability a!rychlosti budete nad"eni. Pro
jistotu v"dy p!ed prvním spu"t"ním vyma"te adresá!
„~/.kde“. Pak by m"lo b!t v"e bez v"t"ích komplika-
cí. KDE 4.4 je tedy zase o!n"co lep"í. Kdo pou"íval
KDE u" p!edtím, rozdíl pozná a!ocení ho. Kdo nepo-
u"íval KDE je"t" nikdy, pro toho m#"e b!t tohle jeden
z!argument#, pro! na n"j p!ejít.

Ostatní
Jednou z!novinek je automatické mountování p!i-

pojen!ch za!ízení jako jsou t!eba USB flashdisky, fo-
$áky, MP3 p!ehráva!e. Je to vcelku b""ná vlastnost,
kterou si distribuce !asto !e"í po svém. S!KDE 4.4 u"
nemusí a!ve v"ech to bude vypadat stejn". Existuje
i!widget, kter! monitoruje p!ipojená za!ízení.

Mo"ná znáte z!opera!ních systém# jako je Andro-
id nebo iPhone OS kinetické rolování. Jde o!to, "e kdy"
prstem chytnete list polo"ek, nap!. seznam kontakt#,
a!za!nete ho posouvat, tak list po skon!ení pohybu
prostu je"t" chvilku jede a!postupn" zpomaluje. V!sle-
dek je hodn" efektní a!na mobilním telefonu urychluje
práci. Celkov" se KDE 4.4 s!velikosti ikonek p!iblí"ilo
více dotykov!m monitor#m a!s!ním se vám bude KDE
4.4 ovládat dob!e. Tento efekt je pozorovateln! p!i po-
sunování plochy plasmy.

Ze jsou v"echny panely widgety, na to jsme si u"
zvykli. Nyní KDE 4.4 p!ichází s! novinkou, kdy je
mo"né widgety umís$ovat do traybaru.

Nezapomn"lo se ani na u"ivatele netbook#, pro
které v!vojá!i p!ipravili speciální profil Plasmy.
V!n"m najdeme panel upraven! pro pot!eby netboo-
k#, tedy pro malé displaye. To znamená upraven!

hlavní panel a!widgety vybrané p!esn" pro pot!eby
u"ivatel# netbook#. Dále je v!panelu tla!ítko, které
vyvolá na plo"e n"kolik d#le"it!ch ikonek pro nasta-
vení systému a!spu"t"ní n"kolika d#le"it!ch aplikací.

Záv"r
Oproti KDE 4.2, které jsem m"l tu !est vyzkou"et

naposledy, ud"lalo KDE 4.4 obrovsk! kus cesty. Rok
v!voje na n"m je opravdu vid"t. Vypadá zase o!n"co
lépe, je rychlej"í a!n"které komponenty jsou ur!it" sta-
biln"j"í. Hodn" se v!n"m promítly moderní trendy ja-
ko uhlazen"j"í vzhled, widgety, velké a!graficky velmi
dob!e vypracované ikonky nebo sociální sít". KDE 4.4
se velmi upírá k!Plasm", na které zalo"ilo svou exis-
tenci. Na m#j vkus je koncept zbyte!n" komplikovan!
a!podle mého oka si v!n"kter!ch v"cech v!vojá!i je"t"
neud"lali jasno. I!tak se mi ale KDE líbí a!beru ho jako
zástupce moderního desktopu.
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Ahoj, já jsem Quake-like terminál
Aby mohli v!vojá!i her m"nit jejich parametry b"hem hraní a!tím testovat

funk!nost, vyu"ívají k!tomu terminál, do kterého zadávají p!íkazy a!hra na n" rea-
guje. Je to rychl! zp#sob, jak vyzkou"et v"echny aspekty hry lidskou silou. Samo-
z!ejm" to nenahrazuje automatické testování. Tyto terminály se dají pou"ít i!na
„podvád"ní“ v!podob" znám!ch „cheat#“ nebo pro ovládání bot# ve hrách typu
CounterStrike.

Ve h!e Quake tento terminál vyjí"dí z!horní hrany plochy. Netu"ím, jestli to by-
la první hra s!takto !e"en!m terminálem, ale ur!it" to byla hra, která se podílela
minimáln" na pojmenování vyjí"d"jících terminál#, tedy Quake-like terminály.

Vyjí"d"jící terminál se neobjevil hned po vydání hry Quake, to byl Linux teprve
v!plenkách a!Red Hat se vlo"il do jeho v!chovy. Pravd"podobn" první vyjí"d"jící
terminál je Tilda, její" verze 0.2 se objevila v!roce 2005, tedy asi o!deset let pozd"ji.

V!Linuxu, ale i!v!jin!ch UNIXov!ch systémech p!inesl Quake-like terminál
hlavn" p!ehled o!spu"t"n!ch terminálech a!voln"j"í pracovní plochu. Jak u" bylo
!e!eno, Quake-like terminál vyjí"dí z!n"které !ásti obrazovky, kde je v"t"inu !asu
skryt. V!li"t" se spu"t"n!mi aplikacemi se neobjevuje a!jediná cesta k!n"mu vede
p!es klávesovou zkratku, nej!ast"ji je p!eddefinovaná F12. Já si ov"em oblíbil
Win+Space, která mi je mnohem více po ruce. Dal"í zkratky umo"#ují otevírat nové
taby, zavírat taby nebo p!ehazovat jejich po!adí. Osobn" si je nastavuji stejn" jako
jsou u!webov!ch prohlí"e!#. N"které terminály umo"#ují volit velikost okna jak
na v!"ku, tak na "í!ku, odkud má vyjí"d"t i!pr#hlednost.

Abychom to shrnuli, Quake-like terminál umo"#uje mít na jednom míst"
spu"t"no více terminál# (a$ u" s!pomocí nebo ne), pohodln" mezi nimi p!epínat
a!v!ústraní by nem"l b!t ani v!sledn! efekt, kter!m p#sobí na náhodné kolemjdou-
cí. P!edev"ím to je ale nástroj, kter! má uleh!ovat práci a!osobn" si bez n"j nedoká-
"u p!edstavit ani v!voj ani správu server# a!router#.

Jaké máme v!Linuxu mo#nosti
Dlouhodob" jsem si pro"el t!emi Quake-like terminály a!jeden poznal díky

psaní tohoto !lánku. Byl jsem donucen je pou"ívat z!r#zn!ch d#vod# a!pravd"-

podobn" jde o!d#vody, podle kter!ch se budete rozhodovat vy sami. Máme tu toti"
Quake-like terminál pro Gnome, pro KDE a!pak hrající na v"echny strany napsan!
v!GTK. Já se postupn" rozhodoval podle prost!edí, které jsem pou"íval, od Yakua-
ke na Openboxu, p!es Yakuake na KDE, p!es tildu na GNOME a" po Guake na
GNOME.

V"echny t!i varianty nabízejí své plusy i!mínusy, ale v"echny se dají dob!e po-
u"ívat. Jako nejv"t"í nedostatek u!n"kter!ch implementací vidím nezobrazování
jména a!názvu stroje, na kter! jsem v!daném tabu p!ihlá"en!. Nem"li byste se ale
rozhodovat kv#li detail#m, které není zas tak t""ké opravit, ale spí"e jak bude ter-
minál integrovan! s!va"ím prost!edím. Tak jako tak si pravd"podobn" vyberete
a!kdy" si na Quake-like terminál zvyknete, u" se vám nikdy nebudou plést termi-
nálová okna na r#zn!ch plochách.

Tilda

Linuxové terminály jako z Quake
Adam $trauch

Správci server", v!vojá!i i n"kte!í b"#ní u#ivatelé pot!ebují z n"jakého d"vodu pracovat s p!íkazovou !ádkou. Ne v#dy je nejpohodln"j#í mo#nost ta
p!edinstalovaná, a tak se shán"ní po n"#em, co známe ji# n"kolik let z her jako je nap!. Quake. Poj$me se na n"které z nich podívat.

http://www.root.cz/clanky/linuxove-terminaly-jako-z-quake/
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Mezi zástupce t"ch jednodu""ích terminál# pat!í Tilda. Má minimální závis-
losti, je vhodná k!lehk!m správc#m oken a!nejefektivn"j"í je v!kombinaci s!progra-
mem Screen. V!zálo"kách zobrazuje na kterém se nacházíte stroji a!pod jak!m
jménem jste na n"m p!ihlá"ení. Na nové taby jsou klávesové zkratky nastaveny na-
pevno (viz. diskuse) a!jsou to CTRL+SHIFT+T na nov! tab a!CTRL+SHIFT+W na
zav!ení aktuálního tabu. Jejich p!epínání se !e"í pomocí CTRL+PageUp
a!CTRL+PageDown, je ov"em jednodu""í a!p!ehledn"j"í kombinovat Tildu se
Screenem, kter! jí dá v"echno, co pot!ebuje s!bonusy, které Screen p!iná"í. Tilda
neplete do zobrazované plochy li"tu s! taby, pokud je nevyu"íváte, tak"e se
Screenem nebudete mít jedin! problém.

Tilda byla pojmenována po znaku, kter! pí"e klávesa, kterou se vyvolává
v!Quaku terminál. Stejná klávesa se pou"ívá i!v!jin!ch hrách. Poslední verze Til-
dy vy"la v!roce 2008.

Yakuake
Nejvybaven"j"í implementaci Quake-like terminálu je Yakuake. Je zalo"ena na

programu Konsole z!prost!edí KDE, tak"e obsahuje v"echny jeho konfigura!ní vol-
by v!etn" profil#. K!tomu p!idává podporu vlastních tab# a!n"kolik klávesov!ch
zkratech pro jejich správu i!pro vyvolání celého Yakuake. Pokud jste u"ivatelé
prost!edí KDE, bude pro vás Yakuake jasnou volbou. I!kdy" zrovna KDE nepou-
"íváte, m"li byste Yakuake minimáln" zvá"it, proto"e si v!n"m nastavíte prakticky
v"e, co vás napadne.

Guake
Alternativou k!Yakuake pro prost!edí GNOME, jak u" z!názvu vypl!vá, je

Guake. Není tak p!ekombinované jako Yakuake, nenabízí tolik mo"ností, ale vy-
padá to, "e to je momentáln" m#j nejoblíben"j"í Quake-like terminál. Nenabízí ani
tolik mo"ností jako GNOME-Terminal, nicmén" není takov! problém nastavit ho
tak, aby GNOME-Terminal i!Guake vypadaly stejn".

Guake má velmi nepohodln" nastavené klávesové zkratky a!byla to první v"c,
co jsem hned ze za!átku m"nil na standardní prohlí"e!ové chování. Na rozdíl od
Tildy se chová v"dy plynule, Tilda si ob!as dala na !as, ne" se ukázala. Pravd"-
podobn" za to m#"e Compiz.

stjerm-terminal
Stjerm-terminal je pro m" v!této oblasti nová!ek, i!kdy" poslední verze vy"la

v!roce 2008. N"jak masov" se tedy nevyvíjí, stejn" jako Tilda. Té je v!mnoha ohle-
dech podobn!, resp. je podobn" jednoduch!. Autor na sv!ch stránkách pí"e, "e
bezproblémov" funguje s!Compizem, co" mu nad Tildou dává jistou v!hodu.
Konfigurace není klikací, ale p!edává v!parametrech p!i spou"t"ní a!to v!etn"
zkratky, kterou má b!t vyvolán. Podporuje pr#hlednost, m#"e b!t umíst"n kde-
koli na plo"e, m#"ete u!n"j nastavit pozadí nebo i!font. Je napsán v!C za pomocí
GTK knihovny a!jde asi o!nejlep"í volbu pro lehké správce oken.

http://code.google.com/p/stjerm-terminal/
http://www.openmagazin.cz
http://www.root.cz/
http://www.root.cz/clanky/screen-jeste-mocnejsi-terminal/
http://tilda.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.root.cz/clanky/screen-jeste-mocnejsi-terminal/
http://labs.alfaiati.net/guake/
http://extragear.kde.org/apps/yakuake/


Záv"r
A$ u" si vyberete cokoli, zjistíte, "e vyjí"d"jící terminál je velmi návyková zá-

le"itost a!d"lá ji" tak mocnou linuxovou p!íkazovou !ádku je"t" mocn"j"í. Tento
i!mnoho m!ch !lánk# bylo napsáno v!Quake-like terminálu, nemluv" o!v!voji
n"kolika desítek aplikací a!správ" n"kolika server#. Nejlep"í na tomto nápadu je,
"e m#"ete terminál b"hem v!okam"iku schovat, otev!ít si pod ním t!eba doku-
mentaci a!jedním pohybem se dívat p!esn" tam, kam pot!ebujete. Plná podpora
pr#hlednosti a! správné nastavení tuto v!hodu je"t" znásobí. V"echny !ty!i
programy stojí minimáln" za vyzkou"ení.

http://www.root.cz/
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Podpo!te nás finan#ním darem
Obracíme se na vás s!prosbou: Podpo!te na"e aktivi-

ty finan!n". Peníze jsou univerzální pomoc a!my je ta-
ké pot!ebujeme. Vítáme podporu v! jakékoliv v!"i,
proto"e nám umo"#uje realizovat n"kter! z!na"ich cíl#.
Dary p!ijímáme na následujícím transparentním ú!tu:

• 2100055120/2010 (FIO) – online náhled na ú!et
Uvádíme aktuální seznam !inností, které financu-

jeme z!dar# a!zisku. Pokud vás zajímají dal"í informa-
ce, neváhejte se nás zeptat.

• odm"na za redak!ní práce – p!íprava openMa-
gazinu

• odm"na za korektury – !lánky na na"ich webech
• honorá!e autor#m za !lánky na na"ich webech
• odm"ny za grafické práce
Aktivity obecn" prosp""né spole!nosti sm"!ují

k!napl#ování cíl# hlavní !innosti, nikoliv k!vytvá!ení
zisku. Pokud bude (nap!. prost!ednictvím dopl#ko-
v!ch !inností) vytvo!en zisk, ze zákona musí b!t po-
u"it ve prosp"ch pln"ní hlavních !inností. Dary tedy
pou"ijeme v!hradn" na financování na"ich hlavních
aktivit. Doporu!ujeme vám k! p!e!tení dokument
Zakládací listina spole!nosti (PDF; 1,8 MB).

Rádi vám vystavíme doklad o$ poskytnutí daru,
kontaktujte nás, prosím. Ka!d" dárce bude uveden
na stránce Pomáhají nám.

Za#n"te odebírat newsletter – informace
z!Liberixu

Liberix, o.p.s., p!ipravil pro své partnery, spolupra-
covníky, fanou"ky a!dal"í zájemce nov! informa!ní
servis. P!ihlaste se k!odb"ru newsletteru a!nechte si
pravideln" zasílat informace o! d"ní ve spole!nosti,
jejich úsp""ích, plánech !i pot!ebách. Newsletter bude
také informovat o!nov!ch vydáních elektronického
openMagazinu.

Jak se p!ihlásit
Registrovat se m#"ete na stránce http://newslet-

ter.liberix.cz/register.php. V!sou!asné dob" obsahuje
newsletter následující skupiny:

• D"ní v$Liberixu – ka"dé druhé úter!, po!átek
1.12.2009

• openMagazin – jakmile bude dostupné nové
vydání

Ka"dá z!nich bude p!íjemcem jin!ch informací, po-
kud máte zájem dostávat maximum, vyberte v"echny
skupiny (stiskn"te klávesu Ctrl a!klikn"te na skupiny
my"í). Po vypln"ní formulá!e vám p!ijde potvrzovací
e-mail, klepn"te prosím na odkaz, kter! je v! n"m
uveden! – jinak nebude va"e p!ihlá"ení funk!ní.

Jak se odhlásit
V!ka"dém e-mailu bude odkaz na odhlá"ení. Od-

hlá"ení je celkové, tedy ze v"ech skupin.

Jak zm"nit skupiny
Pokud chcete p!idat nebo ubrat tematickou skupi-

nu, napi"te nám prosím na adresu info@liberix.cz, a!to
z!adresy, která je p!ihlá"ená pro p!íjem newsletteru.
Skupiny vám nastavíme podle va"eho p!ání.

Napi"te nám, prosím, jak bychom m"li slu!bu vy-
lep"it, o$jaké informace máte zájem, v$jakém formátu
bychom m"li newsletter zasílat apod. D"kujeme!

Podpo!te Liberix a jeho konkrétní aktivity
Liberix, o.p.s. aktivn" prosazuje voln" #i!iteln! software, organizuje vzd"lávací akce, spravuje obsah webov!ch portál", vydává tento elektronick! #asopis, p!ekládá
software a zapojuje se do mnoha r"zn!ch aktivit. Mnohé #innosti vykonávají dobrovolníci, n"které #innosti je ale vhodné zaplatit, proto#e také v neziskovém
sektoru jsou finance d"le#it!m motiva#ním prost!edkem. Hledáme proto dárce a mecená#e.

http://www.liberix.cz
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Internetové jazykové kurzy
pro nevidomé #áky

%e#itel projektu

Partner projektu
Základní "kola prof. V. Vejdovského
nám"stí P!emysla Otakara 777
784 01 Litovel

Aktuální informace na www.liberix.cz

Cílem projektu je modernizovat v!uku cizích jazyk# pro zrakov"
posti"ené vytvo!ením nov!ch jazykov!ch modul#. D"ti se zra-
kov!m hendikepem se tak mohou lépe u!it jazyky jako nap!íklad
angli!tinu, n"m!inu, "pan"l"tinu a!ital"tinu.

V!ukové texty ke v"em !ty!em jazykov!m modul#m jsou ji"
p!ipraveny a!p!iblí"ila se fáze dal"ího zpracování. Nyní budou
nahrány a!sest!íhány zvukové záznamy u!ebnice. Projekt zdárn"
pokra!uje.
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