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Jak už jsem psal, systém podporuje
plný multitasking. Můžete mít otevřeno
kolik chcete aplikací a oken a libovolně
mezi nimi přepínat. Otevřená okna se
zobrazují v základním náhledu systému
a můžete mezi nimi prstem listovat.
Podporované je také sdružování oken.
Můžete tak dát na jednu hromádku třeba
otevřené stránky prohlížeče. Aplikace
stejně jako v iOS pracují v režimu celé
obrazovky, přepínat zpátky do základního náhledu můžete stejně jako v iOS
tlačítkem, ale mnohem elegantnější je
tzv. gesto přes hranu obrazovky, kdy
prstem přejedete přes dolní hranu obrazovky směrem zespodu nahoru.
Efektní je také zavírání oken, prostě jen
náhled okna chytnete a pošlete ho přes
horní hranu mimo obrazovku. Tím jste
aplikaci zavřeli.
Náhledy otevřených oken

Software

Výchozí e-mailový klient

Jestli je TouchPad v něčem silný, tak je to
systém a základní aplikace. O WebOS
jsem slyšel hodně pozitiv, ale musím
říct, že má očekávání ještě překonal. Zatímco iOS je spíš jen takový jednoduchý
spouštěč aplikací, které spolu příliš nespolupracují. WebOS nabízí velmi propracovaný systém s plnohodnotným
a unikátně řešeným multitaskingem,
který je doplněný o základní aplikace,
které jsou navzájem propojené a integrují do systému populární webové
služby.

WebOS je do značné míry webový OS.
Abyste vůbec mohli TouchPad aktivovat,
musíte být připojení k internetu. Integrace webových služeb a sociálních sítí jako
Facebook, Google, Live, LinkedIn apod. je
špičková. Stačí se připojit k vybrané službě, rozhodnout, v jakých oblastech ji integrovat (kontakty, dokumenty, mail,
fotky...), a vše se nastaví napříč aplikacemi. Například po připojení k Facebooku se
mi nastavil přístup ve speciální aplikaci
pro Facebook, do systému se přidaly
kontakty přátel, ve fotogalerii se zobrazily alba z Facebooku atd.

Systém nabízí v základu tyto aplikace
(nejedná se o kompletní výčet):
• Webový prohlížeč – jedná se
o standardní prohlížeč založený na
WebKit. Je docela rychlý a neměl
jsem problémy se zobrazením stránek. Jeho velká výhoda je v tom, že
plně podporuje Flash, takže nemáte
problém ani na YouTube nebo
ČT24.cz.
• E-mail – povedená aplikace, kde se
mi v rámci integrace po přihlášení
k mému účtu u Googlu automaticky
zobrazila pošta z Gmailu. Je rozdělená na tři panely, které můžete
chytře překrývat jeden druhým,
abyste měli třeba více místo na tělo
e-mailu, který čtete. To je ostatně
vlastností i ostatních aplikací.
• Kalendář – standardní aplikace
kalendáře, v které se mi opět automaticky zobrazily kalendáře všech
připojených služeb.
• Kontakty – aplikace na správu
kontaktů z různých webových služeb. Dokáže kontakty také velmi
dobře spojovat, takže v ní najdete
minimum duplikátů.
• Messaging – aplikace, která do sebe sdružuje komunikaci v různých
sítích, jež se opět automaticky přidají. V jedné aplikaci tak můžete
komunikovat v Gtalku, Live Messengeru, Skypu atd. Bohužel klasický
Jabber
není
oficiálně
podporovaný, musí se doinstalovat
neoficiální rozšíření.
• Phone & Video Calls – je provázaná
s aplikací Messaging. Takže když
chcete nějakému kontaktu zavolat
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a daný protokol to umožňuje, spustí se tato aplikace. Já jsem ji vyzkoušel se Skypem a funguje na
výbornou včetně videohovorů, kde
využijete vestavěnou webkameru.
Maps – je založená na Bing Maps.
Určení aktuální polohy je přinejmenším ve městě přesné a bezproblémové i bez GPS. Umí vyhledávat
trasy, různé zobrazení (standardní,
satelitní, ptačí oko) a také zobrazovat hustotu provozu, což v ČR
bohužel nefunguje.
Music – jednoduchý přehrávač hudby, který má ale solidní podporu
formátů. Umí totiž i OGG nebo
FLAC.
Photos & Videos – klasická aplikace pro správu fotografií. Líbí se mi
na ní ale to, že zobrazuje fotografie
stejným způsobem bez ohledu na
to, jestli jsou uložené v tabletu, nebo někde v cloudu. Opět se tam automaticky přidají alba všech služeb,
ke kterým se v systému přihlásíte.
Kromě toho umí také přehrávat
videa, ale tady je podpora formátů
naopak omezená. Podporuje pouze
MP4, H.263 a H.264. S dalšími formáty si poradí přehrávač z Preware,
o kterém se zmíním dále.
Facebook Tablet – jedná se
o aplikaci, která usnadňuje používání Facebooku na tabletu. Líbí se
mi především dlaždicový náhled,
kde do dlaždic umísťuje statusy
a fotky od přátel.
QuickOffice – jednoduchý kancelářský balík, který má ale širokou
podporu formátů (MS, OpenXML,
ODT...) a dokáže zobrazit a editovat
i složitější dokumenty. Opět se automaticky naváže na webové služby
a zobrazí dokumenty třeba z Google
Docs, Box.net nebo Dropboxu.

WebOS 3 není oficiálně lokalizovaný do
češtiny, což je pochopitelné vzhledem
k tomu, že se tu TouchPad oficiálně neprodával. O vytvoření české klávesnice
se však postarala komunita.
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Fotky z lokálního a vzdáleného úložiště v jednom

Dlaždicový feed Facebooku

zbytečně podřezává větev. Nejenže tím
přicházejí o zisky, ale také tím zbytečně
brání uživatelům k přístupu ke kvalitním
aplikacím, které v katalogu jsou.
Nabídka aplikací pro WebOS je v řádu
tisíců (odhady jsou 8–10 tisíc) a speciaAplikace
lizovaných pro tablet jsou stovky. V naStejně jako jiné mobilní systémy, bídce aplikací WebOS na Android nebo
i WebOS má trh s aplikacemi. Jmenuje se iOS výrazně ztrácí, na druhou stranu naHP App Catalog. Bohužel hned ze začát- bídka není zase tak omezující, a pokud
ku musím zmínit, že z ČR si nekoupíte se smíříte s tím, že nenajdete aplikaci
ani jednu placenou aplikaci. Ty jsou úplně na všechno, dá se v pohodě vyžít
omezené jen pro vybrané země a je to je- i s bezplatnými aplikacemi, na které
den z důvodů, kterým si pod sebou HP z ČR dosáhnete. Ten základ tam je. Mů-

žete poslouchat streamovanou hudbu
(Grooveshark), kupovat si hudbu online
(7digital), poslouchat rádia (TuneIn Radio) a hrát i profláknuté Angry Birds.
V katalogu lze najít i několik ryze českých aplikaci jako např. Posílání SMS.
Za zmínku také stojí, že každý majitel HP TouchPadu dostane zdarma 50 GB
u služby Box.net. Pro WebOS existuje
povedená aplikace, takže si můžete
prostor na disku rozšířit o dalších 50 GB
v cloudu.
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tegrovaným službám a základním aplikacím před velkou nabídkou dodatečných
aplikací. Proto se mi taky svého času líbila
Nokia N900. Ne vždy je taky specializovaná aplikace nutná. Proč mít aplikaci
na ČT24, když můžu jít na ct24.cz a pustit
si vysílání přímo ze stránky ve Flashi?
Po hardwarové stránce TouchPadu
citelně chybí GPS a 3G modul. Zařízení
tohoto typu by mělo být neustále připojené k internetu. TouchPady s těmito
moduly už byly na cestě, ale vedení HP
jim dalo stopku dva týdny před tím, než
se měly dostat na trh.
Co lze říct s určitostí, je to, že cena
99, respektive 149 dolarů udělala
z TouchPadu tablet s jednoznačně nejlepší poměrem cena/výkon.

Seznam nainstalovaných aplikací

Preware

Preware je něco jako jailbreak na iPhonu.
Umožňuje instalovat aplikace, které se
nenacházejí v oficiálním katalogu, a taky různé záplaty pro systém, které vytvořila komunita. Pomocí Preware si
můžete nainstalovat například různé linuxové aplikace. Preware vám pomůže
také s výkonem. Procesor totiž jde přetaktovat na 1,5 GHz, což se údajně na výkonu tabletu výrazně projeví, přitom
spotřeba by měla být stejná. Preware
může být také zachráncem v situaci, kdy
HP WebOS definitivně pohřbí a oficiální
katalog umře. Komunita vývoj platformy
a aplikací povede dál.

Spolupráce s Pre 3

TouchPad nabízí další zajímavé funkce,
pokud používáte některý z WebOS telefonů, především nejnovější Pre 3. Jejich
budoucnost je stejně nejasná jako
u TouchPadu, ale pořád se prodávají, třeba v německém Amazonu, a i ceny jsou
příznivé. Velkým lákadlem bylo třeba
Touch-To-Share. Prohlížíte si nějakou
stránku v TouchPadu, ale musíte jít pryč?
Jen přiložíte mobil k tabletu a stránka se
přetáhne do mobilu. Funguje to i obráceně. Dále můžete třeba přesměrovávat
hovory a zprávy z mobilu na tablet.
Tethering by měl také fungovat bez
problémů, což částečně nahradí absenci
3G modulu.

Celkové dojmy

HP TouchPad už mám zhruba týden doma a zatím jsou dojmy pozitivní. Dva dny
jsem měl k dispozici také iPad 2, takže
jsem měl možnost srovnání. Co se týče
samotného systému, jeho možností
a ovládání, vyhrává podle mého názoru
TouchPad. iOS 5 vedle WebOS 3 opravdu
působí jako takový jednoduchý spouštěč
aplikací. Taktéž provázanost aplikací
a integrace webových služeb je jednoznačně na straně WebOS. Když to jednou
zkusíte, tak nechápete, proč jinde musíte spouštět speciální aplikaci na to,
abyste např. mohli někomu zavolat nebo
napsat přes Skype.
iOS byl vždycky etalonem designu,
preciznosti a výkonu. V tomto se mu
myslím WebOS hodně blíží. Rozhraní má
čistější a přehlednější než například
Android. O výkonu překreslování TouchPadu se objevovalo hodně pochybností.
Musím ale říct, že jsem nepozoroval
žádné zásadní problémy. Ano, občas se
stane, že na chvilku například scrollování zaškobrtne a není 100% plynulé
jako v iPadu, ale není to nic zásadního.
Navíc se to děje především u náročných
efektů, které iPad ani nemá. Např.
brouzdání řadou otevřených oken, které
se neustále překreslují.
Kde WebOS na iOS a Android ztrácí
hodně, je nabídka aplikací. Zatímco
v jejich nabídce jsou stovky tisíc aplikací,
pro WebOS jsou jich jenom tisíce. Já jsem
ale typ uživatele, který dává raději
přednost propracovanému systému, in-

WebOS bude open source,
co to znamená?

Hewlett-Packard v pátek 9. prosince 2011
oznámil, že kompletně otevře mobilní
systém webOS. V životě tohoto operačního systému to znamená významný
milník. Vydá se cestou Androidu, nebo
postupně upadne v zapomnění? Pojďme
se podívat na to, co HP vedlo k tomuto
rozhodnutí a jaké jsou možné varianty
jeho rozvoje.
HP se nerozhodlo zbavit pouze mobilní divize (dříve Palm), ale také výroby
všech osobních počítačů. U mobilní
divize by to bylo ještě pochopitelné.
Touchpad se prodával špatně a američtí
mobilní operátoři Sprint a Verizon, kteří
dlouhá léta prodávali mobily Palmu, během léta HP vypověděli smlouvu. HP tak
ztratilo důležité partnery. V USA je totiž
prodej telefonů mimo operátory malý
a neblokované telefony jsou spíše raritou. Tento krok operátorů s největší
pravděpodobností způsobilo zpoždění
HP Pre 3, které bylo oznámeno začátkem
roku, ale na trh se dostalo až v druhé
půlce srpna. Nicméně v prodeji osobních
počítačů je stále světovou jedničkou
a byznys HP je stále ze 70 % založen na
výrobě hardwaru. Ukázalo se tedy, že
tento krok by měl pro HP drastické dopady. Představenstvo společnosti tedy
neváhalo a vyhodilo CEO Léa Apothekera, který za tímto rozhodnutím stál
a během jehož krátké vlády spadly akcie
společnosti o desítky procent.
Jeho nástupcem se stala Meg
Whitman, dlouholetá šéfka eBaye
a neúspěšná kandidátka na guvernéra,
která se proslavila nejdražší volební
kampaní v historii. Ihned po svém ná-
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stupu vycouvala z rozhodnutí prodat
divizi osobních počítačů. Nad divizí mobilních zařízení (Palm) ale visely otazníky. Whitman se několikrát nechala
slyšet, že jí webOS přijde jako skvělý
produkt a zastavit jej, aniž by prakticky
dostal šanci, byla chyba. Bohužel naskočit zpátky do mobilního byznysu by bylo
po HP velmi drahé. Léo Apotheker totiž
celou divizi efektivně zabil během několika dní. Pět set hardwarových odborníků, které si Palm roky vychovával,
propustil během několika dní a hardwarová část divize přestala prakticky existovat. Než by HP najalo nové lidi a než ti
by vytvořili nové modely, vlak s konkurencí by jim nedostižně ujel.
Přitom ani mobilní divize neměla
špatné vyhlídky. Porod prvních telefonů
po odkupu Palmu Hewlett-Packardem
sice trval déle, než bylo příjemné, ale
další generace už měly přijít mnohem
rychleji. Podobně na tom byly i tablety.
Touchpad se sice na trhl dostal také se
zpožděním a neprodával se tak dobře,
ale v srpnu už do obchodů mířily vylepšené verze s vyšší pamětí, GPS a 3G
modemem. HP už mělo dokonce kompletně vyvinutou 7palcovou variantu,
která se měla dostat na trh během
podzimu a asijští výrobci tvrdili, že jen
čekali na povel od HP, aby spustili linky.
Během zimy pak měla přijít druhá generace Touchpadu. HP tak mohlo mít na
trhu tabletů nejlepší nabídku, nepočítáme-li Apple, který na tomto trhu představuje vlastní kategorii.
Likvidace hardwarové části Palmu
znamenala, že obnovení výroby mobilních
zařízení bylo prakticky nemožné. HP tedy
muselo hledat jiné cesty. Spekulovalo se
o tom, že vyjednává s jinými výrobci mobilních telefonů, zda nechtějí webOS
převzít. Padla snad všechna známá jména
– HTC, Samsung, Sony, LG, Amazon. Ani
jedno se však nepotvrdilo. HP nemohlo
obnovit vlastní výrobu a nikdo neměl zájem webOS převzít nebo si ho licencovat.
Uvolnit webOS jako open source tedy bylo
krokem, jak tuto patovou situaci rozetnout. Výrazně se tím totiž zvyšuje šance,
že si systém najde cestu na zařízení jiných
firem. To také mohla být podmínka při
vyjednávání, protože takto je pro výrobce
mobilů webOS mnohem levnější a budou
mít větší možnosti zasáhnout do jeho
podoby.
Jaké bude mít tento krok krátkodobé
dopady? Myslím, že především pozitivní.
Palm si za roky své existence vytvořil
velkou komunitu fanoušků, kteří přešli

TÉMA ČÍSLA
i na webOS. Na největším neoficiálním
komunitním portálu webOSNation.com
(dříve PreCentral.net) je registrováno
téměř půl milionu uživatelů. Komunita
je velmi aktivní i ve vývoji. Má vlastní
neoficiální repozitář Preware, který obsahuje přes šest set balíčků pro webOS.
Mnoho z nich jsou patche, které vylepšují výkon a funkčnost webOS. To
všechno se komunitě povedlo, aniž by
měla k dispozici zdrojové kódy velké
části systému. Pokud budou mít přístup
k celému systému, může být těchto vylepšení mnohem více a navíc si mohou
najít cestu i do oficiálního vydání, a tudíž do telefonů uživatelů. Umožní to také komunitní porty na jiná zařízení
a architektury. Už se diskutuje možnost
sbírky pro skupinu hackerů, kteří by se
porty na jiná zařízení zabývali. V minulosti už se komunitě kolem webOS podařilo vybrat docela zajímavé částky.
V dlouhodobém horizontu si dovedu
představit následující scénáře:
1. V tom nejhorším scénáři to dopadne
tak, že vývoj bude téměř celý ležet
na komunitě. Hewlett-Packard se
sice zavázal k dlouhodobé podpoře
webOS, ale tato podpora se může
omezit na opravy chyb v zařízeních,
které jsou už na trhu, a tato podpora bude trvat maximálně dva roky.
WebOS může ještě najít využití v jiných zařízeních HP, jako jsou tiskárny. Komunita však nebude mít
prostředky na to, aby jej dostala na
trh s tablety nebo mobily, a systém
tak zůstane využíván jen omezenou
skupinou nadšenců.
2. V neutrálním scénáři se sice nepovede najít žádnou další firmu, která by
webOS nasadila na svá zařízení, ale
HP mu dá další šanci. I Meg
Whitman nevyloučila, že se časem
mohou objevit další zařízení s webOS
od HP, nejdříve ale koncem roku
2012 nebo začátkem roku 2013. To je
čas, kdy by se měly objevit tablety
HP Slate 2 s Windows 8. Spekuluje
se, že na nich může být v dual bootu
webOS. První generace Slate
s Windows byl ještě mnohem větší
propadák než Touchpad. Štěstí má
ale v tom, že jeho vývoj má na starost divize osobních počítačů, která
nebyla Apothekerovým rozhodnutím
nijak zasažena. HP také může oprášit
myšlenku instalovat webOS do dual
bootu na notebooky jako odlehčený
systém na prohlížení internetu.
WebOS by nedosáhl rozšíření iOS

nebo Androidu, ale udržoval by solidní uživatelskou základnu a tedy
i pozici, kterou má nyní.
3. Optimistický scénář počítá s tím, že
poté, co bude webOS uvolněný jako
open source, se jej rozhodne nasadit
výrobce, kterému se daří na trh
dostávat mnohem více zařízení
(a hlavně včas), než se to dařilo
Palmu/HP, a využije tak naplno potenciálu webOS. Nikdy asi nedosáhne rozšíření Androidu, ale může
mít dostatečnou uživatelskou základnu, která bude atraktivní pro
vývojáře mobilních aplikací. Pozice
Androidu se zdá téměř neotřesitelná, protože za ním stojí Google
a má zvládnutý celý ekosystém od
výrobců hardwaru přes vývojáře
aplikací až po smlouvy s operátory.
Nicméně webOS má určitou šanci.
Poté, co Google koupil Motorolu, už
není považován za neutrálního vůči
výrobcům mobilních zařízení a někteří z nich hledají cesty, jak nebýt
na Androidu 100% závislí. Někteří
výrobci také hledají způsoby, jak se
odlišit od levných asijských výrobců, kteří produkují zařízení s Androidem. Možností je Windows Phone, ale
ten výrobci nedává prakticky žádnou
kontrolu nad podobou systému. Největší trumf webOS ale spočívá ve
velmi zajímavém portfoliu patentů,
které Palm nasbíral. Palm byl průkopníkem v oblasti mobilních zařízení a mnoho principů, které dnes
využívají všechny mobilní systémy, si
patentoval on. HP už se nechalo slyšet, že bude tyto patenty používat na
ochranu webOS, který je tak mnohem
lépe krytý než Android, protože Google prostě v této oblasti tak zajímavé
patenty nemá. Proč si myslíte, že
Apple soudně napadl Galaxy Tab a ne
Touchpad? Přitom Touchpad byl na
největším světovém trhu (USA)
hlavním konkurentem iPadu 2 a také
se mu vzhledem podobá mnohem
více než Galaxy Tab.
Bude zajímavé sledovat, jestli bylo
otevření webOS pouze polibkem smrti,
nebo naopak začátek éry, kdy se odpoutá od závislosti na Palmu/HP, během
které byl poškozován mnoha špatnými
rozhodnutími managementu, a naplno
využije svého potenciálu. Už ale samotný
fakt, že bude systém otevřený, je pro fanoušky otevřeného softwaru pozitivní
zprávou.
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bych měl připomenout, že placené knihy
můžete uhradit pomocí platební karty
nebo přímým převodem z účtu.
wKnihy

Server wKnihy patří mezi nejstarší obchody s elektronickými knihami u nás.
Provozuje ho firma Warbler, která je zároveň vydavatelem některých knih. Knihy jsou zde nabízeny ve formátu
MobiPocket (.prc) a jsou chráněny pouze
sociálním DRM. V Kindlu jsou tedy
všechny bez problémů čitelné. V nabídce
najdete zhruba dvě stovky titulů.
eReading
Palmknihy.cz

eReading.cz

Majitelé Kindlu budou server eReading.cz
vnímat mírně rozporuplně. Sice zde najdou zhruba sedm set knih bez DRM,
které si v Kindlu přečtou bez potíží, ale
více než osm set knih opatřených Adobe
DRM zůstane pro jejich Kindle nedostupných. Při nákupu si proto bedlivě
všímejte kolonky zabezpečení.
Platební možnosti serveru eReading
jsou velice široké. Najdete mezi nimi
PayPal, kreditní karty, eKonto a také
pomocí platby kreditu nebo přímým
převodem na účet. Neměl bych zapomenout dodat, že server eReading nedávno představil vlastní čtečku, která
může svými vlastnostmi a cenou účinně
konkurovat záplavě „Kindlů“.
Kosmas

Internetové knihkupectví Kosmas.cz
nedávno připravilo příznivcům elektronických knih příjemné překvapení. Jeho
nově otevřené oddělení E-Knihy obsahuje více než pět set titulů. Škoda, že
jen zhruba polovinu knih si můžete přečíst v Kindlu. Ostatní jsou ve formátech
pro Kindle nevhodných nebo jsou opatřeny DRM od společnosti Adobe. Při nákupu si proto dejte pozor na popis
u nakupované knihy.
Jako bonus přináší Kosmas svým
čtenářům více než šedesát knih zdarma.
Nevadí, že značné části z nich vypršela
autorská práva. Některé z nich pravděpodobně nikde jinde nenajdete.
eLibellus

Kosmas.cz
ček, se sice číst dají, ale s mnohem menším pohodlím.
Za odkazem Knihy zdarma se skrývá
starší verze webu, která obsahuje více než

3 400 knih. Zde jsou všechny knihy bez jakékoli ochrany, a pokud nejsou k dispozici přímo ve formátu MOBI, pak je do něj
můžete konvertovat pomocí Calibru. Ještě

Knihkupectví s elektronickými knihami
eLibellus působí na českém trhu už
zhruba dva roky. V jeho nabídce najdete
více než sedm set knih ve formátu PDF
a ePUB. Bohužel je část knih chráněna
pomocí Adobe DRM a kvůli tomu si je
v Kindlu nepřečtete. Při nákupu věnujte
pozornost symbolu zámku každé knihy.
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Shrnutí

eLibellus.cz
eKnihy na serveru Nečteme.cz

V části eKnihy na serveru Nečteme.cz
najdete téměř tři sta knih ke stažení
zdarma. Jsou ve formátech ePUB, PDB
a PDF. Není zde použito DRM, a pokud si
knihy chcete přečíst v Kindlu, použijte
pro konverzi program Calibre. Po serveru Palmknihy.cz jde o nejvydatnější zdroj
knih zdarma na českém internetu (tedy
kromě těch nelegálních).
E-knihovna Městské knihovny
v Praze

Zajímavý projekt Městské knihovny
v Praze zdarma zpřístupňuje svým
čtenářům několik knih většinou s prošlými autorskými právy. Najdete zde například pohádky, knihy K. H. Máchy,
Boženy Němcové a také příběhy Sherlocka Holmese včetně komiksu, který vycházel v časopisu Čtyřlístek. Knihy je
možné stáhnout ve formátech ePUB,
PDF, PRC, PDB, HTML a RTF. Všechny
jsou bez ochrany DRM a je tedy možné je
pomocí Calibre zkonvertovat do formátu
MOBI pro váš Kindle.
Elektronická knihovna na serveru
Root.cz

Elektronická knihovna na serveru
Sešity.net

Knihy a vzdělávání k sobě patří. Uvedený
fakt potvrzuje Elektronická knihovna
serveru Sešity.net, v níž je umístěno
téměř sto padesát knih v nechráněném
formátu PDF. V drtivé většině jde o díla
s prošlými autorskými právy, přesto
jsem zde našel zajímavé tituly, které stály za práci spojenou s konverzí pro Kindle.
Knihovna serveru xBOOK

V části knihovna na serveru xBOOK.cz
najdete několik knih v nechráněném
formátu PDF. Také samotný obsah
serveru může být pro zájemce o elektronické čtení zajímavý.
digiBooks

Internetové knihkupectví digiBooks.cz
se zaměřuje na antikvární knihy, které
byste jinak těžko sháněli. V nabídce
převažují odborné knihy. Jde o skeny
knih formátu PDF, tedy nic vhodného
přímo pro Kindle.
Rájknih.cz a ebux

Knihkupectví Rájknih.cz a ebux.cz mají
z pohledu uživatele Kindlu mnoho
V nabídce knihovny serveru Root.cz naj- společného. Zajímavá nabídka knih je
dete více než sto osmdesát knih, které u nich naprosto znehodnocena použitou
tematicky vycházejí z oblasti odborné proprietární technologií. Knihy zde napočítačové literatury, nejčastěji se zamě- koupené můžete číst pouze v prograřením na svobodný software. Knihy jsou mech Wooky nebo ebux Wooky, a tyto
v nechráněném formátu PDF a jsou tedy programy se – pokud vím – nedají do
plně čitelné v Kindlu. U některých Kindlu nainstalovat. Kindlu a mnoha
neuškodí konverze na menší formát.
dalším čtečkám je zde vstup zakázán.

Čtečka Kindle 4 mezi současnými čtečkami nijak nezapadne. Kvalita jejího
displeje je výborná, pro čtení beletrie
těžko najdete lepší. Přehrávání MP3
a hlasité čtení elektronických knih padly
za oběť zlevnění a zmenšení přístroje.
Kindle 4 vypadá lépe než jeho předchůdce, je menší, lehčí a citelně levnější. Má
ale také zhruba poloviční vnitřní paměť,
poněkud rozporuplně udávanou výdrž na
baterii a trochu méně pohodlné ovládání.
Jedinou skutečně významnou nevýhodou
Kindlu tedy zůstává absence podpory
konkurenčního DRM od Adobe, které je
bohužel stále velmi rozšířenou ochranou
knih u českých prodejců. Pokud knihy
opatřené DRM z principu nechcete kupovat, může být pro vás Kindle 4 stejně
jako starší model Kindle Keyboard velmi
dobrou volbou.

Specifikace

• Displej: 6“ E-Ink displej s rozlišením 800 × 600 pixelů, zobrazení
16 odstínů šedi, 167 PPI
• Podporované formáty:
Nativně: Kindle (AZW), TXT, PDF,
nechráněný MOBI, PRC, JPEG, GIF,
PNG, BMP
Po konverzi: HTML, DOC
• Paměť: 2 GB, z toho 1,25 GB pro
knihy
• Rozhraní: Wi-Fi 802.11 b/g (podpora WEP, WPA a WPA2), micro USB
2.0
• Napájení: Vestavěný akumulátor
s výdrží až čtyři týdny při vypnuté
Wi-Fi a tři týdny při zapnuté, doba
nabíjení cca tři hodiny
• Hmotnost: 170 g
• Rozměry: 166 × 114 × 8,7 mm
• Možnosti zvětšování písma: Ano
• Otáčení na výšku/šířku: Ano
• Podpora českých fontů: Ano
• Čtečku Amazon Kindle 4 zapůjčila
Alza.cz, a. s.
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K dispozici máte třeba:
• Python, Ruby
• nmap, tcpdump. lynx, rsync
• dropbear, lighttpd
• gcc. jamvm (Java Virtual Machine)
• git, subversion
• sqlite3
• vim, nano

poručuje držet BotBrew prostředí v oblasti s daty, ale samozřejmě to závisí na
vašem úsudku a vašich možnostech.

Emulátory terminálu

Prostředí nainstalované přes BotBrew je
dostupné pouze přes emulátor terminálu, případně přes nějakého správce
skriptů. Pokud chcete BotBrew využít
naplno, bez emulátoru se určitě neobejdete. Možností je vícero:
• Android Terminal Emulator
• Better Terminal Emulator Pro
• ConnectBot

Máte-li emulátor, můžete se pustit
do instalace balíčků a trochu si s novými
funkcemi pohrát.

Využití

Prostředí BotBrew stojí na balíčcích, které jsou v jeho repozitářích k dispozici.
Možná chybí plnohodnotné SSH nebo
webový server Nginx, ale je tu spousta jiných balíčků, které nabízejí také mnoho
zábavy. Všechny programy se instalují
z aplikace BotBrew a není potřeba používat opkg přímo z řádky. BotBrew se také
dokáže postarat o daemony běžící na pozadí, taktéž ze svého uživatelského rozConnectBot se už pravděpodobně nevy- hraní. Daemony je možné jednotlivě
víjí, ale stále může na některých starších zapínat či vypínat anebo je možné vytelefonech, nejlépe s hardwarovou pnout/zapnout celý Supervisor, který se
klávesnicí, fungovat dobře. Android o daemony stará.
Terminal Emulator je zdarma a udělá
vám dobrou službu i na čistě dotykových
zařízeních. Je jednoduchý na ovládání
i na konfiguraci. Nejlepší, ale bohužel ne
dokonalý, se mi jeví Better Terminal
Emulator Pro, který má podle mých zkušeností nejlépe zvládnuté ovládání na
dotykovém displeji, dá se do detailu nakonfigurovat, a pokud si zrovna nehrajete s BotBrew, oceníte integrovaný
busybox.
Než začnete nainstalované prostředí
používat, je potřeba upravit proměnnou
PATH, ve které jsou uvedeny cesty k binárkám v systému. Standardně je tam
třeba /system/bin nebo /system/xbin,
ale protože BotBrew nainstaloval
prostředí do /botbrew, je potřeba tam
doplnit cestu /botbrew/bin. V Android
Terminal Emulator i Better Terminal
Emulator Pro se tato proměnná nastavuje téměř shodně v nastavení pod
volbou Initial command.

S takovouto výbavou spustíte většinu
konzolových pythoních/ruby skriptů,
kouknete se, co teče po síti, co se
schovává v databázi libovolné aplikace,
stáhnete si třeba repozitář jádra nebo
spustíte čistě javový program. Fantazii se
meze nekladou a tady se můžete inspirovat:
• Synchronizace vybraných adresářů
se vzdáleným serverem
• Synchronizace dat mezi dvěma telefony/tablety
• Analýza vzdálených strojů přes
nmap (na toto je lepší použít třeba
aplikaci Fing)
• Analýza provozu přes tcpdump
• Kompilace čehokoli, co projde přes
GCC a má v repozitáři potřebné
knihovny
• Sdílení vybraných souborů přes
webový server
• Provoz dynamických webových
stránek (Django, Ruby on Rails)
• Zpřístupnění zařízení přes SSH
...anebo třeba komplikované stažené
RSS kanálu Roota.

Shrnutí

V porovnání s řešením přes chroot, jaké
nabízí Linux Installer, je BotBrew pohodlnější, nezatahuje do systému zbytečné
věci a jak instalace, tak použití je jednodušší. Množství programů v repozitáři je
omezené, ale je možné doplnit repozitář
vlastní nebo – pokud najdete – komunitní, a dostat tak další software.
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ne déle než pár sekund, ale subjektivně
můžu říci, že Meizu jej připomíná více
než S II.
Pokud se podíváme na obsah balení,
je poměrně skromné. Uvnitř je logicky
telefon, baterie, nabíječka (s celkem
humpoláckým adaptérem na českou zásuvku) s odpojovatelným kabelem, který lze zároveň použít jako propojení
k počítači nebo k nabíjení z počítače. Jedinou extra přidanou věcí je hadřík na
čištění displeje. Nehledejte sluchátka.
V balení je přítomna i paměťová karta
(konkrétně dva druhy, a to 8 nebo 16 GB,
dle ceny).

Softwarová výbava

Telefon je vybaven operačním systémem
Android ve verzi 2.3.6. Výrobce se vydal
dnes poněkud méně obvyklou cestou.
Softwarová výbava je poměrně chudá.
Ostatní výrobci se někdy předhánějí
v tom, co v telefonu najdete „nad plán“,
ať už se jedná o různé nadstavby, widgety, nebo placené aplikace nainstalované
zadarmo. Meizu ve výbavě nemá skoro
nic. Výjimkou je launcher. Je funkčně
hodně ořezaný, a pokud znáte i jiné alternativy, nemusí vám sedět.
To ale v podstatě vůbec nevadí.
I s tímto základním vybavením je telefon
dobře použitelný. Alespoň není zaplněn
balastem a Android market je k dispozici. S ním si dovybavíte telefon dle svého
gusta. Pokud jste začátečník, nic vám
chybět nebude, neumíte si představit, co
je také možné.

TÉMA ČÍSLA
V telefonu naleznete prostředí Meizu
Mobile a můžete využívat všechny obvyklé funkce. Zavoláte si, napíšete SMS,
zadáte si do paměti kontakty nebo
schůzku do kalendáře. Člověk zvyklý na
„normální“ Android však najde kopu
zvláštností. V prvé řadě zde není možné
najít tzv. App launcher, prostě tu není.
Programy se „instalují“ rovnou na obrazovku, přesněji jejich zástupci. Vlastně
to vypadá tak, že jste trvale v App Launcheru, jen s tím rozdílem, že tu máte
možnost použití widgetů. Když jsem si
s launcherem hrál, zjistil jsem, že v něm
jde vytvářet složky. Takže pokud nechcete mít plochu zaplácanou všemi
aplikacemi, stačí je umístit do složky
(nebo launcher úplně vyměnit za jiný
z Marketu) a spouštět je odsud.
Později jsem zjistil, že toto je chování
převzaté z iOS. Takže se vlastně výrobce
uchýlil k malé lsti. Překopal Android tak,
aby připomínal iOS. Originál to samozřejmě není.
Prostředí launcheru je jinak velmi
rychlé, čisté a dobře se používá. Než
jsem začal funkčnost zkoumat podrobněji, myslel jsem, že je tam jen čistý Android. Ve spodní části naleznete tři
tlačítka. Levé má na starosti seznam posledních volání a přístup do kontaktů,
prostřední je netypicky vyhrazeno internetovému prohlížeči a pravé tlačítko
je odkazem na aplikaci psaní zpráv.
Po vybalení je k dispozici Kalkulačka,
Kalendář, E-mailový klient, Přehrávače
multimédií, Google mapy, Budík a aplikace pro snímání fotografií a videí. Fo-

tografie jsem moc netestoval, protože
jsem toho názoru, že žádný mobil nemůže v komfortu a kvalitě zatím dohnat
byť i levnější kompaktní fotoaparáty.
Beru to jako nouzovou variantu. Navíc je
k dispozici i Záznamník (ale ne hovorů).

E-mailový klient

Hudební přehrávač

Výchozí vzhled po spuštění telefonu

Aplikace kalendář

Celé prostředí je dost upravené, vypadá
však příjemně a nabízí volby, které jiné
telefony nemají. Už zmíněné taktování
procesoru ještě můžeme doplnit například volbou Restartovat při vypínání
telefonu. Obvyklejší je jen volba Vypnout, restart si musíte udělat sami
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ručně, tj. po úplném vypnutí telefon
znovu zapnout. Úplně typické také není
nepoužívání horní lišty a možnost zapnutí/vypnutí některých voleb skrz vypínací dialog.

Správce souborů je vcelku jednoduchý

Ukázka voleb při pokusu o vypnutí
telefonu a přepínače
Základní sada dostupných widgetů
obsahuje kalendář, panel rychlých přepínačů voleb, jako je např. zapnutí/vypnutí WiFi či mobilních dat, a vcelku
povedený widget s možností psaní poznámek, které mají podobu nalepovacích lístečků.

Další zvláštnost je to, že výchozí obrazovka launcheru je vždy ta druhá. Nepovedlo se mi přijít na to, jak to změnit.
A také hned napoprvé neobjevíte ikonu
Android Market. Ta se nachází na první
obrazovce (vlevo od výchozí), schována
ve složce s všeříkajícím názvem Složka.

Shrnutí dojmů

S telefonem se pracuje velmi dobře.
I přes počáteční výhrady v podobě
vložených materiálů v čínštině je telefon
uvnitř počeštěn velmi dobře (až na tu
klávesnici). Jeho softwarová výbava od
Práce s telefonem
výrobce je chudá, což ale může být výJe tady však několik vlastností, které vás hodou. Telefon zapnete a funguje, jak
mohou zaskočit. První se týká vestavěné má. Klasické telefonní funkce zvládá
klávesnice. Ta v první řadě neobsahuje dobře. A na chybějící aplikace je tu
možnost zadávání českých znaků. Do Android Market. Začátečník bude mít
SMS dobrá věc, ale na internet už tak ne. plně vybavený telefon, a pokud se stane
Tohle se dá ještě vcelku pochopit, ale pokročilým, musí do Marketu. To je ale
zjednodušení někdy zašlo až moc daleko. hlavní zbraní operačního systému
Na klávesnici jsou třeba popisy kláves Android. Pokud se vám nelíbí výchozí
psané jen velkými písmeny. Klávesnice klávesnice, nainstalujte si jinou. Nelíbí
je schopná zadávat i malá písmena, se vám launcher? Stáhněte si např. ADW
trvale však na popiscích najdete jen nebo LauncherGo. Tím vysvětluji nadpis
písmena velká. Je to trochu nezvyklé, ale – telefon pro geeky. Ti si jej mohou předá se s tím žít.
kopat k obrazu svému. Cílovou skupinou
Pod ikonou Dokumenty se skrývá tak zůstávají začátečníci i pokročilí, ktevcelku jednoduchý správce souborů. ří mohou brát „vytunění“ telefonu jako
Souborové operace zvládne, a pokud jej výzvu.
chcete využívat pravidelně, sáhnete do
Na stránkách meizume.com lze naMarketu pro alternativu.
razit na zmínku, že pro tento telefon bu-
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de k dispozici i Android verze 4.0 alias
ICS (Ice Cream Sandwich).
Při testování jsem nenarazil na nějakou nefunkčnost, navíc se na počátku
ledna objevila aktualizace, která stabilitu prostředí zvyšuje. Stránku meizume.com se asi vyplatí sledovat, najdete
tam dost dalších informací.
Jen pro znalé – xda-developers.com
zatím žádnou speciální sekci tomuto telefonu věnovanou nemá. Fanoušci se
scházejí na fóru stránky meizume.com.
O rootování se tam mluví také.
Co se mi nepovedlo rozchodit, je
připojení telefonu k počítači. Jak ve
Windows, tak v Linuxu se telefon nespojil a nebyl detekován. Věřím však tomu, že po instalaci ADB ovladačů to
půjde. Výrobce žádné CD k propojení
nedodává a ani na stránkách jsem nic
nenašel. Nicméně na diskusním fóru
meizume.com nějaké rady jsou (k cíli
vede instalace Google USB driverů).
Mám-li vyjádřit konečný verdikt,
musím říci, že mne telefon překvapil
svou snadnou použitelností. Po vybalení
z krabice jsem očekával „čínské“ příznaky, které ale nejsou přítomny. Vše
funguje, jak má, už od prvního spuštění.
A jde to i vylepšit brouzdáním na
Android Marketu.
Co se týká konkurence, dokáže ji porazit. Porazí ji především jemností displeje a výkonem procesoru. Ale je to stále
jen Meizu. Dle mého názoru je poněkud
nešťastně zvolena cena, která je poněkud vyšší. Pokud se podívám do některých e-shopů, dostává se Meizu do
přímého střetu s modely Sony Ericssonu
a Samsungu, které mají mezi uživateli
lepší zvuk, byť při trochu horších parametrech. Může se však stát favoritem ve
chvíli, kdy se na něm objeví Android
verze 4.0. Někoho osloví i „iPhone“
vzhled. Pokud bych vybíral dle parametrů a nezáleželo by mi na výrobci, byl
by v dané kategorii Meizu M9 kandidátem na koupi.
Emgeton Meizu M9 byl v únoru 2012
nabízen v českých internetových obchodech ve dvou variantách dle dodávané paměťové karty (8 nebo 16 GB) za
7000 nebo 7500 Kč.
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Souhrn funkcionality
Práce s archivy

Mieru podporuje v zásadě všechny v současnosti používané de facto standardy
pro distribuci komiksových a manga
kapitol – tedy zejména zip a rar archivy.
Při otvírání archivu Mieru vůbec nebere
v potaz příponu, ale přímo „magické číslo“ na začátku souboru, které jednoznačně identifikuje, o jaký typ archivu se
jedná. Tímto se předchází problémům
s nekorektně použitými příponami archivů.
Mieru nikdy nerozbaluje celý archiv
naráz, vždy načte jen několik málo
stránek podle potřeby. V důsledku toho
je otevření archivu s kapitolou na libovolné stránce prakticky okamžité, bez
zbytečného mrhání úložným prostorem
a procesorovým časem.
Kapitola však nemusí být pouze ve
formě archivu – Mieru podporuje i čtení
samostatných obrázků rozbalených do
adresáře. Stačí zvolit jeden ze souborů
a Mieru adresář automaticky načte jako
kapitolu na odpovídající straně.

pravou polovinu přejde o jednu stránku
dopředu. Díky tomu, že je na listování
využita celá obrazovka, lze pohodlně listovat bez nutnosti se strefovat na malá
listovací tlačítka. Po dosažení začátku či
konce kapitoly pak stačí jen znovu
zmáčknout a Mieru načte další kapitolu
v pořadí. K dispozici je také dialog pro
rychlé listování, který pomocí praktického posuvníku umožňuje rychle a efektivně listovat celou kapitolou.
Automatické načítání další kapitoly

Po dosažení poslední strany Mieru automaticky načte další kapitolu v pořadí. Pro
určení pořadí je použit algoritmus „lidského třídění“, takže „kapitola_10“ nepředběhne v pořadí před „kapitola_2“.
Procházení funguje i v opačném pořadí,
takže je možné se z první stránky kapitoly vrátit na poslední stránku předchozí kapitoly.
Historie otevřených kapitol

Mieru udržuje seznam naposledy
otevřených kapitol v pořadí, v jakém byly
naposledy otevřeny, včetně čísla naposledy otevřené stránky. Není tedy
problém mít několik kapitol či celých
knih rozečtených zároveň, není také
nutné
složitě
hledat
naposledy
otevřenou stránku.
Vzhledem k tomu, že se historie
otevřených kapitol může vcelku rychle
zaplnit, je možné seznam ručně promazat či hromadně vyprázdnit.

Další funkce

Dialog pro výběr souboru
Listování

Ve výchozím nastavení používá Mieru
pro listování obrazovku rozdělenou na
poloviny. Kliknutím na levou polovinu
jde o jednu stránku dozadu, kliknutím na

Samozřejmostí je kinetické scrollování,
podpora pro „pinch-zoom“ či možnost
skrytí všech ovládacích prvků tak, aby
zbylo co nejvíce místa pro samotnou
mangu či komiks. Nedávno byl také začleněn patch nezávislého uživatele Mieru & vývojáře, který přidává „Manga
mód“. Co je to „Manga mód“? Mangy se
na rozdíl od komiksu v „západním“ stylu
nečtou zleva doprava seshora dolů, ale
zprava doleva a shora dolů. Toto zpracování vychází z typografie japonských
knih, kde jsou jednotlivé znaky tištěny
pod sebe ve sloupečcích, od pravého
horního rohu strany. Pokud je tedy
v Mieru „Manga mód“ aktivován, je strana vycentrována do pravého horního rohu, místo do levého horního rohu, jak je
to ve výchozím nastavení.
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Dostupnost

Mieru řady 2.0 pro MeeGo 1.2 Harmattan
na Nokia N9 je k dispozici ke stažení
z Nokia (dříve Ovi) Store.
Pro Maemo 5 na N900 je možné
buďto nainstalovat Mieru řady 1.0
z Extras-Devel, či nainstalovat balíček
řady z 2.0 vývojového repozitáře, který
však ke správné funkčnosti vyžaduje,
aby byl nainstalován komunitní update
Maemo 5 (známý též jako CSSU).
Mieru je otevřený software, vydaný
pod licencí GPLv3, a zdrojové kódy jsou
k dispozici na Githubu. Hlavní diskuzní
vlákno o Mieru se nachází na
talk.amemo.org.
Pro snímky obrazovky byla použita
manga Ubunchu, dostupná pod CC:ANC.

Plány do budoucna
Online zdroje

Mieru v současnosti podporuje načítání
kapitol pouze z lokálního systému souborů. Do budoucna by však bylo vhodné
přidat podporu pro načítání z online
úložišť tak, jak to již umí některé
„konkurenční“ čtečky.
Lokalizace

I když se uživatelé při používání Mieru
v uživatelském rozhraní s velkým
množstvím textu nesetkají, mohla by
lokalizace některým uživatelům méně
znalým angličtiny pomoct.
Souvislý režim

Mieru v současnosti zobrazuje vždy pouze jednu stránku z kapitoly. V souvislém
režimu by pak byly stránky zobrazeny za
sebou či vedle sebe, jedna za druhou.
Vzhledem k tomu, že se manga či komiks
ve většině případů čte odshora dolů,
mohl by se tento režim určitě hodit.
Informace o aktualizaci

Správce nainstalovaných aplikací na N9
při updatu aplikace nezobrazuje
changelog, obsažený v instalačním
balíčku. Bylo by tedy vhodné tuto funkcionalitu zabudovat do Mieru, aby uživatelé po nainstalování aktualizace byli
obeznámeni s tím, která nová funkcionalita byla přidána, či případně které
chyby byly odstraněny.
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je nalezeno více výskytů, zobrazí
modRana jejich seznam. Každý výsledek
lze na mapě „rozkliknout“ a přečíst si
další informace, jako jsou souřadnice či
shrnutí u článků z Wikipedie. Každý výsledek lze také uložit do lokální databáze
POI či použít jej jako cíl pro nalezení
cesty z aktuální pozice.
POI

POI, Point of Interest, „místo zájmu“
(někdy se používá název „bod zájmu“),
je možné v modRaně uložit do databáze.
Nová místa zájmu lze vytvořit výběrem
bodu na mapě, uložením výsledku vyhledávání nebo přímým zadáním
souřadnic. Ve výchozím nastavení nejsou
Překrývání mapových vrstev
místa zájmu viditelná, je nutné je
nejdříve jednotlivě či hromadně na mapě
ModRana samozřejmě všechny stažené macemi a aktivaci hlasových pokynů. zobrazit, stejně tak je lze zase „schovat“.
dílce ukládá, takže při příštím zobrazení ModRana v současné době pro hlasový ModRana si pamatuje, která místa byla
stejné oblasti se už nic dalšího stahovat výstup používá Espeak, který vás bez- naposledy nastavena jako viditelná, a při
nemusí. Je také možné vybrat oblast pečně provede celou cestou (volitelně dalším startu je obnoví. V neposlední
a mapové dílce pro ni dávkově stáhnout i v několika jazycích) hlasem Stephena řadě je také možné místa zájmu expor(např. před cestou do zahraničí bez da- Hawkinga.
tovat ve formátu CSV.
tového roamingu).
Při aktivaci hlasového upozornění
ModRana podporuje „mapové vrst- bere modRana v úvahu aktuální rychlost Tracklogy
vy“, mezi kterými lze přepínat. Je tak, aby měl uživatel vždy dostatek času Pojem „tracklog“ označuje seznam
možné rovněž zobrazit dvě mapové vrst- na korektní odbočení. Při vyšší rychlosti souřadnic popisujících nějakou cestu či
vy průhledně přes sebe. Hlavním jízdy upozorní modRana na odbočení trasu. ModRana podporuje práci s trackzdrojem mapových vrstev je projekt v delší vzdálenosti od odbočovacího bo- logy ve formátu GPX (v současnosti je to
OpenStreetMap, k dispozici jsou však ta- du než při nižší rychlosti. Pokud je z ně- pravděpodobně nejrozšířenější formát
ké vrstvy z dalších projektů jako Open- jakého důvodu nutné jet jinou trasou, pro ukládání tracklogů). ModRana dokáCycleMap či Cloudmade.
stačí kliknout na informační box že nejen efektivně zobrazit externě vyAktuální pozice je na mapě indiková- a modRana vyhledá trasu novou.
tvořené tracklogy na mapě, ale umí rovna „kolečkem“, které při dostatečné
něž vytvořit nové tracklogy záznamem
rychlosti pohybu v terénu (>2-3 m/s) ob- Hledání
aktuální pozice v reálném čase. Pokud
sahuje ukazatel směru pohybu. Dá se tatracklog obsahuje data o nadmořské
ké zapnout „centrování“, což v podstatě ModRana nabízí vyhledávání adres, člán- výšce, je k němu zobrazen výškový graf
znamená, že modRana bude automa- ků z Wikipedie, služeb a zajímavých s indikátorem aktuální pozice. Pokud
ticky posouvat mapu a udržovat aktuální míst. Pokud je nalezen jen jeden výsle- tracklog výšková data neobsahuje, je
pozici uprostřed mapy. Např. pro jízdu dek, je rovnou zobrazen na mapě, pokud možné je doplnit pomocí online služby.
autem pak lze zapnout rotaci mapy ve
směru pohybu a také posunutí aktuální
pozice ke kraji obrazovky. Ve výsledku je
pak vidět větší část mapy před námi než
za námi, což se může hodit. :)
Navigace

ModRana podporuje navigaci „krok za
krokem“ s hlasovými pokyny. Jako start
a cíl pro navigaci lze využít aktuální pozici, adresu, libovolný bod na mapě, výsledek z vyhledávání či uložený POI
(zkratka je vysvětlena níže). Jakmile je
cesta nalezena (hledání cesty v současnosti vyžaduje připojení k internetu),
nakreslí modRana nalezenou trasu na
mapu a přepne se do navigačního režimu. Navigační režim spočívá v zobrazení
průhledného boxu s navigačními infor-

Výškový profil
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Uživatelé

Za dva roky existence si modRana získala celou řadu uživatelů. Jako u každého
open-source projektu je velmi těžké odhadnout jejich celkový počet. Avšak podle stále se objevujících „nových tváří“ na
hlavním diskuzním vlákně a podle
nových mailů s dotazy nebude uživatelů
modRany právě málo. S jistotou však lze
konstatovat, že modRana je používána
celosvětově. Po diskuzi s uživatelem,
který jel do Taipei na Computex, se mi
podařilo v rekordním čase přidat podporu pro současné zobrazení více míst
zájmu naráz. Další uživatel, který použil
modRanu na více než tisícikilometrové
cestě po amerických dálnicích, se se
mnou podělil o zkušenosti s hlasovou
navigací. Jachtař – uživatel modRany
z Nového Zélandu – navrhl několik vylepšení pro využití modRany na lodi. Od
motorkáře – uživatele modRany z Nizozemí – jsem obdržel fotku modRany na
jeho motocyklu. Při nedávné diskuzi
a implementaci alarmů se uživatel-pilot
dotazoval na podporu 3D souřadnic pro
body (místa) s alarmem.

TÉMA ČÍSLA
Existuje také komunitní port modRany na herní handheld Open Pandora.
ModRanu se podařilo rozjet i v chrootu
na zařízeních s Androidem.

Zdrojové kódy, stránky
projektu atd.

ModRana je pod licencí GPLv3, zdrojové
kódy jsou k dispozici na Githubu.
Stránky projektu a projektová wiki se
nacházejí na adrese www.modrana.org,
hlavní diskuze s uživateli pak probíhá
v diskuzním vlákně modRany na
talk.maemo.org.

Plány do budoucna

Je jich tolik, že se na toto malé místo nevejdou. Přesto mohu poukázat na několik hlavních směrů vývoje.
Vylepšené QML rozhraní

QML rozhraní v současnosti obsahuje
pouze zlomek funkcionality GTK rozhraní. Bylo by tedy vhodné přinejmenším dosáhnout funkční parity s GTK
rozhraním. Celkově by to vzhledem
k rychlejší rychlosti vývoje v QML snad
neměl být problém. :)
Offline routování

ModRana v současnosti používá pro hledání cesty pouze online služby. Pokud
tedy nemá k dispozici internetové připojení, nelze hledání cesty použít. Naštěstí již existuje několik projektů, které
ModRana na motorce bližší detail
nabízejí offline routování na vektorových
datech z projektu OpenStreetMap. Jako
nejnadějnější z nich se v současnosti jeví
Dostupnost
Monav, který by měl nabízet velmi rychHlavní cílovou platformou modRany je lé vyhledávání cesty na dlouhé vzdáOS Maemo na chytrých telefonech Nokia lenosti. Bylo by tedy vhodné zabudovat
N900 a N9. Na N900 je modRana v ofici- podporu Monavu do modRany.
álním repozitáři Extras-Devel, pro N9 je
zatím potřeba balíček stáhnout z vý- Seznamy alarmů
vojového repozitáře modRany. Až bude Z diskuze s uživateli nedávno vyplynula
QML GUI, které je výchozím rozhraním další zajímavá funkce pro modRanu, a to
na N9, obsahovat dostatek funkcí, mám seznamy alarmů. Princip je jednoduchý:
v plánu modRanu pro tuto platformu uživatel zvolí body (místa) a ke každému
zveřejnit v Nokia Store (donedávna Ovi bodu vzdálenost. Pokud se pak zařízení
Store).
přiblíží k bodu blíž, než je daná vzdáModRana v kombinaci s GTK GUI stá- lenost, zazní alarm. Toto lze využít např.
le podporuje distribuci SHR na Neo pro upozornění na blízkost nebezpečné
FreeRunneru. Také je možné modRanu mělčiny nebo na blížící se úsek s nevyspustit s GTK rozhraním na většině linu- hovujícím stavem vozovky apod.
xových PC. Po doinstalování závislostí
Z brainstormingu s uživateli o tom,
lze na PC rozjet i QML rozhraní. Možnost jak body s alarmy ukládat, vyšel nejlépe
spuštění na PC se hodí zejména při vý- jednoduchý CSV seznam. Uživatelé tak
voji – mnoho změn jde otestovat bez budou moci snadno generovat a upranutnosti spuštění na mobilním zařízení. vovat vlastní seznamy alarmů buď

ručně, nebo např. shellovým skriptem.
Kromě jiných se objevil také nápad
spouštět z cronu skript, který každý den
aktualizuje seznam alarmů pro benzínky
s nejlevnějším benzínem.
Podpora dalších platforem

Jak bylo výše zmíněno, modRana v současnosti již běží na mnoha mobilních linuxových platformách, zatím však
neběží na všech. S tím by bylo dobré něco udělat.
Portování na nové platformy je
samozřejmě dáno hlavně dostupností
knihoven potřebných pro běh portované
aplikace. Tzv. „tvrdým“ předpokladem
pro běh modRany je Python. Prostředí
pro běh Pythonu je naštěstí dostupné
v podstatě na všech současných mobilních platformách. A díky tomu, že je
Python napsaný v „čistém C“, není
v případě nouze takový problém jej pro
danou platformu zkompilovat. Dále
modRana potřebuje některou z podporovaných grafických knihoven (GTK, Qt
+ QML), aby mohla vůbec něco zobrazit,
a tzv. „bindingy“, aby mohla z Pythonu
tuto knihovnu použít. Jak jsou na tom
tedy některé mobilní platformy?
• Android – existují komunitní porty
Pythonu, Qt + QML + PySide („bindingy“ pro Qt)
• WebOS – existují komunitní porty
Pythonu a Qt, zatím však chybí
„bindingy“
• BlackBerry 10 – přestože tato
platforma není založena na linuxovém jádře, byl nedávno zveřejněn
port Pythonu, Qt + QML a PySide
Z toho vyplývá, že realitě bude zřejmě
nejblíž port pro Android, následuje port
pro BB 10. Port pro WebOS bude pravděpodobně nejpracnější.

Chcete se podílet na vývoji modRany?

Jak sami vidíte, je pro modRanu naplánováno mnoho zajímavých funkcí, na
kterých však v současnosti pracuji pouze
já sám s občasným patchem z uživatelské komunity. Chcete, aby se modRana
vyvíjela rychleji? Zapojte se! ModRana je
svobodný projekt, všechen kód je na Githubu, je tedy velmi jednoduché posílat
opravy a vylepšení. Nemusí jít jen o kód,
hezčí ikony, pomoc při balíčkování...
Velmi bych také ocenil pomoc při portování na nové platformy či dobré nápady. Těším se na budoucí spolupráci! :)
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vzhledu a profiler. Qt Creator najdete
dnes prakticky ve všech distribucích
v jejich repozitářích. Ovšem v případě
této volby distribuce je na uživateli, aby
si nastavil zbytek prostředí, jak toolchain pro danou cílovou platformu (kde Linuxový desktop je nejjednodušší), tak
ostatní nástroje, jako je Qt Simulator
a podpora tvorby instalačních balíčků.
Proto společnost Nokia nabízí takzvané
Qt SDK – jeden velký balík, kde je vše již
předpřipravené a také tomu odpovídá jeho velikost. Pro Windows a Mac má offline instalátor přes 1,2 GB, pro Linux je
zhruba poloviční. Rozdíl je způsoben distribucí Symbian toolchainu pro Windows
a Mac, linuxová verze bohužel neumožňuje překlad aplikací pro tento mobilní systém. V následujícím textu si však
ukážeme, jak je možné toto nepříjemné
omezení obejít.
První krok instalace je stažení instalačního balíku z webu Nokie – v seriálu se předpokládá použití verze pro
Linux, ale Windows i Mac verze jsou velmi podobné. Pro každou platformu existuje jak online, tak offline verze
instalátoru. (Pozn.: Autor článku doporučuje právě offline verzi, to především
z důvodu výpadku připojení k serverům
Nokie, které autor sám několikrát zažil.)
Staženému souboru nastavíme běžným
způsobem práva pro spouštění (chmod
+x soubor) a po jeho spuštění se objeví
okno instalátoru. Ten vás bude provázet
jak při instalaci/odinstalaci součástí Qt
SDK, tak při aktualizaci na nové verze.
Při prvotní instalaci je vhodné nechat
nastavení instalovaných komponent na
instalátoru, jednotlivé části si vysvětlíme později. Součástí tohoto nastavení
budou Qt knihovny (s Qt Mobility a Qt
Components), samotný Qt Creator, simulační nástroj mobilních zařízení Qt
Simulator a dokumentace. Bude také
připraven kompletní toolchain pro vývoj
aplikací pro Harmattan. Při instalaci je
také potřeba potvrdit licenční ujednání
pro jednotlivé komponenty.
Po úspěšné instalaci je možné spustit
vývojové prostředí přímo z instalátoru či
běžně z menu aplikací pod názvem Qt
Creator.

TÉMA ČÍSLA
Jen malá poznámka – Qt Creator sám
o sobě má českou lokalizaci, v článku
však budeme používat anglickou verzi.
Vývojové prostředí nabízí několik
možností, jak vytvořit nový projekt, buď
v menu File vybereme New File or
Project nebo v rámci záložky Welcome |
Getting Started stiskneme tlačítko
Create Project. Nabídne se výběr z několika šablon – jak desktopových Qt Widget Project, tak pro nás zajímavější Qt
Quick Project. A protože chceme začít
psát celou aplikaci, nejen uživatelské
rozhraní v Qt Quick nebo rozšíření QML
v jazyce C++, zvolíme tedy volbu Qt
Quick Application.
Následně je potřeba nastavit název
projektu – píšeme (či spíše necháme si
vygenerovat) jednoduchou aplikaci Hello
World, takže nazvěme aplikaci hello.
U názvu je dobré být již od začátku
konzervativní a používat raději jen alfanumerické znaky, protože některé balíčkovací systémy mohou použití jiných
znaků omezovat. Jako Qt Quick Application Type vybereme Qt Quick Components for MeeGo/Harmattan. Tak
budeme moci využít předpřipravených
grafických prvků pro Harmattan a bezproblémovou integraci do systému. Použití čistého Qt Quick a psaní vlastních
komponent bude náplní druhého dílu
seriálu.
V posledním kroku nastavíme cílovou platformu, pro kterou budeme
projekt překládat a spouštět. V našem
případě to bude Qt Simulator a Harmattan. Ten můžete zvolit, i pokud
s ním žádné zařízení nevlastníte. Výsledkem bude debianí balíček, který můžete zkusit např. přes Remote Device
Access. Ti, co předbíhali a nakonfigurovali si vlastní instalaci, uvidí i Remote
Compiler, nabízející vzdálený překlad

pro Maemo, Symbian a Harmattan. Cíle
projektu se dají později změnit v záložce
Projects kliknutím na plus (případně
minus pro odebrání cíle). Následně můžeme nastavit ikonu aplikace, ale v této
chvíli dáme přednost nabízené výchozí
ikoně. Ikona se dá samozřejmě později
změnit (pro Harmattan obyčejné PNG,
Symbian je komplikovanější kvůli
nutnosti využití SVG, a to ještě omezené
podmnožiny). Zkontrolujeme, že máme
vybráno Make application boostable –
aplikace pak startuje rychleji.
Qt Creator nakonec nabídne v rámci
průvodce možnost přidat projekt do některého z vybraných verzovacích systémů (např. Git, Mercurial atd.). Pro
Harmattan taky dostaneme možnost
vybrat předgenerované soubory pro
tvorbu balíčku, jejichž přidání odsouhlasíme. V této chvíli pro nás Qt Creator
vygeneroval celou strukturu aplikace
Hello World. V následujícím odstavci se
na ni podíváme podrobněji.
Struktura aplikace

Qt Quick aplikace vytvořené pomocí průvodce v Qt Creatoru mají pevně danou
strukturu a rozdělení jednotlivých
zdrojových kódů do podadresářů. V rámci
projektu můžete vidět soubory v jazyce
C++, podprojekty, balíčkovací informace
a především zdrojové kódy aplikace v QML.
Nejdůležitější součástí aplikace je
projektový soubor, v našem případě
hello.pro. Při běžném použití se o jeho
obsah stará vývojové prostředí, ale jsou
situace, kdy je potřeba ruční editace.
Jedná se např. o přidání podpory vybraného Qt modulu, definice potřebné
pro balíčkování pro Symbian (capabilities, UID), o kterých si povíme v jednom
z následujících dílů seriálu o distribuci
aplikace, atd.

Naše první aplikace
Průvodce novou aplikací

Nyní si ukážeme, jak v Qt Creatoru začít
nový projekt – mobilní aplikaci pro
platformu Harmattan (tedy N9/N950).

Cílová platforma pro Qt Quick
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main.qml (kompaktní verze pro zjednodušení výpisu)
import QtQuick 1.1
import com.nokia.meego 1.0
PageStackWindow {
id: appWindow
initialPage: mainPage
MainPage {
id: mainPage
Label {
id: label
anchors.centerIn: parent
text: qsTr("Hello world!")
}

Struktura projektu/mobilní aplikace v Qt
Creatoru
Do projektu je také vložený jeden
podprojekt – qmlapplicationviewer –
předpřipravený prohlížeč QML souborů,
který vývojáři usnadní práci s vlastním
prohlížečem. Jinak je možné jak napsat
si vlastní, tak i vložit QML soubory např.
do desktopové aplikace. V rámci našeho
seriálu budeme využívat právě tento
prohlížeč, a to i z důvodu dobré integrace aplikace na mobilním zařízení
(booster na Harmattanu atd.). Jelikož se
jedná o automaticky dodávaný a především aktualizovaný podprojekt (IDE
nabídne po aktualizaci Qt SDK), tak je
dobré se vyvarovat změn jeho kódu.
Prohlížeč je následně integrován do
aplikace v souboru main.cpp. Zde jsou
již ruční modifikace povoleny a k jejich
možnostem se dostaneme v dílu o rozšiřování funkcionality Qt Quick v jazyce
C++. Na ten ale prozatím můžeme zapomenout (což se může zdát podivné, jelikož celé Qt se až doposud týkalo C++).
To nejzajímavější se ovšem skrývá pod
položkou QML – obsah adresáře qml/hello.
Jedná se o předgenerované soubory – main.qml a MainPage.qml. Qt Components
aplikace jsou složeny ze zásobníku jednotlivých stránek (komponenta Page)
zobrazených v okně (komponenta
PageStackWindow), které lze buď přidat na
jeho vrchol (klasická push operace), či
odebrat (pop). V MainPage.qml je tak definována základní stránka aplikace, která je
poté instanciována v main.qml a nastavena jako prvotní stránka. Nedílnou součástí
souboru jsou i importy externích komponent – obecně komponenta QtQuick
a pro MeeGo Harmattan komponenta
com.nokia.meego. Obojí si detailněji ukážeme v druhém dílu o QML, Qt Quick a ve
třetím Qt Components.

}
}
nám nabízí několik možností. Buď máme
k dispozici reálný hardware s Harmattanem
(či jiným systémem podporovaným v Qt
Creatoru), nebo se v rámci SDK dodává QEMU obraz s předinstalovaným systémem.
Další možností, kterou nyní využijeme, je
Qt Simulator. Přesvědčíme se, že je vybraný – viz screenshot vlevo –, a pokud ne,
klikneme na ikonku pod nápisem hello.
Vývojové prostředí pak nabídne možnost
volby cíle. Výhodou Qt Simulatoru je především rychlost běhu aplikace – běží nativně na systému bez nutnosti virtualizace
a především nabízí možnost simulovat
různá zařízení (N9, Symbian) v jejich rozlišeních, s možností rotace displeje a se simulací jejich funkcionality (jak hardware,
tak například i seznam kontaktů, kalendář
atd.). Podrobněji si Qt Simulator opět
projdeme ve spojitosti s Qt Mobility
a testováním aplikace.

Ke spuštění slouží dvě tlačítka s ikonou zelené šipky (druhá je spuštění
v ladicím módu; pokud to zařízení podporuje, je také možné ladit vzdáleně, a to
jak C++, tak QML). Druhou možností je
v menu Build vybrat položku Run. Odpovídající klávesová zkratka je Ctrl+R.
Po spuštění aplikace se zobrazí okno
simulátoru s oknem aplikace umístěným
ve zvoleném tématu skutečného hardwaru. A po stisknutí tlačítka Click here!
uvidíme svou první aplikaci, která nás
tímto slušně pozdraví. Jak můžete vidět
– aplikace se velmi dobře integruje do
systému Harmattan –, používá stejný
styl, spodní část obrazovky vyplňuje
nástrojová lišta, a ta obsahuje menu. Ale
o tom více v druhé části seriálu.

Překládáme a spouštíme

Nyní se dostáváme k poslednímu kroku –
naši aplikaci chceme vidět naživo. Qt SDK

Hello World v simulátoru
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Transformace pomocí klece

Transformace pomocí klece je zcela nový
přírůstek do základních nástrojů pro
transformaci a je k nalezení přímo
v panelu nástrojů, případně pod klávesovou zkratkou [Shift-g]. Nástrojem lze
volně transformovat vybraný objekt pomocí vytvořené klece a přemisťováním
libovolného počtu záchytných bodů. Obzvláště výkonný je u oddělených objektů
bez pozadí, například v rámci vrstev; ve
fotografii je potřeba chvilka cviku
a opatrnosti.
Editace textu v obrázku

hrazen ukazatelem přímo nad obrázkem. rázek otevřen. Pro uložení do jiného forPortace do Cairo zajistí čistší a antialia- mátu byla přidána položka Export. Jedná
sovaný vzhled pomocných pravítek apod. se o změnu, která bude zpočátku trochu
„bolestivá“. Vývojáři naštěstí nezapomněli na klávesovou zkratku: pokud
Jednoduché matematické
chcete ponechat upravenou fotografii
operace
v původním formátu, zapomeňte na
V dialogu pro změnu velikosti obrázku [Ctrl-s] a nově musíte pro export použít
a v dalších částech GIMPu lze využít při- [Ctrl-Shift-e].
dané inteligence. Beze změny jednotek
z roletového menu je možné zadat Dynamika štětce
jednotky např. v metrech prostým napsáním 0.1 m, případně využít vnitřní Dynamika štětce a ostatních kreslících
kalkulátor – 10 cm+2 px apod.
nástrojů byla značně rozšířena, v nabídce dynamických vlastností přibyla celá
Oddělené ukládání a export řada předdefinovaných. V případě potřeby je samozřejmě pořád možné nastavit
Ukládání rozpracované grafiky nyní pro- vlastní dynamiku štětce pomocí mapobíhá vždy do nativního formátu xcf bez vací matice nebo křivek.
ohledu na to, v jakém formátu byl ob-

Transformace pomocí klece

Štítky

Stopám, vzorkům a přechodům lze nově
přidávat štítky a na jejich základě filtrovat zobrazené seznamy. V případě
velkého množství těchto zdrojů může být
správné oštítkování zdrojem nemalé
úspory času.

Nové posuvníky

Nově jsou použity posuvníky, které by
měly potěšit uživatele tabletů; kombinují číselné zadávání se samotným posuvníkem.

Spousta dalších změn,
i „pod kapotou“

Pro kompletní seznam změn můžete
nahlédnout na domovské stránky
projektu. Hodně se toho odehrálo i „pod
kapotou“, část kódu využívá knihovnu
GEGL, v příštím vydání 2.10 by mělo být
do GEGL přepsáno vše, verze 3.0 by měla být portována do GTK 3. Vývojáři
slibují značně zkrácený cyklus vydávání
nových verzí. Na co se můžete těšit, najdete ve vytvořené roadmapě.

Nastavení dynamiky stopy
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12 „Lisa“ oznámil Clement Lefebvre, zakladatel distribuce Mint, že vytvořili
nový fork GNOME Shell nazvaný
Cinnamon. To umožní volnou ruku
v dalších úpravách. Na fóru se také objevila informace, že s dalším rozvojem
MGSE se již nepočítá.
Vývoj forku Cinnamon se má docela
čile k světu, a tak je v tomto vydání již ve
verzi 1.4. Ve výchozím stavu nám přináší panel v dolní části obrazovky s tlačítkem Menu v levém dolním rohu. Pro
případného uživatele přicházejícího
z některé verze OS Windows je vše na
stejném místě tak, jak je na to uživatel
zvyklý. V případě, že jste zadávali již
v live verzi přihlašovací heslo do WiFi
sítě, během instalace se uchovalo a již
není potřeba jej znovu zadávat.
Hlavní menu je poměrně přehledně
uspořádáno do skupin podle zaměření
aplikace a v aplikacích lze i velice
snadno vyhledávat. Odezvy jsou rychlé
a vyhledávání bezproblémové v případě,
že znáte název aplikace.
Naleznete zde také přímý odkaz na
nastavení prostředí Cinnamon. V něm
lze upravovat pozici panelu, jeho nastavení (včetně ikony a textu spouštěče
Menu),
měnit
motivy
vzhledu,
upravovat aplety, rozšíření a další nastavení. V systému naleznete několik
možností
nastavování
(Nastavení
Cinnamonu, Nastavení systému, Preferences…), což může působit poněkud
zmateně. Prostředí Cinnamon má také
ve výchozím stavu nastaven levý horní
roh jako výběr aktivní plochy (v nastavení lze změnit jak umístění, tak funkci). Stačí tedy pouze najet do určeného
rohu a všechny plochy se vám přehledně
zobrazí a vy si pomocí myši můžete
snadno vybrat plochu i okno, do nějž
chcete rovnou přepnout.
Celkově působí prostředí velice
dobrým dojmem, a i když se jedná o relativně nový projekt, je poměrně stabilní
(pád jsem zaznamenal pouze dvakrát,
a to vždy při změně motivů prostředí).
Abych ale jen nechválil, tak mám i nějaké výtky (spíše detaily). Například by
bylo vhodné dodělat kompletní překlad
hlavního menu včetně skupin, do kterých jednotlivé aplikace spadají. Dále se
také v nastavení motivů střídají barvy
pozadí panelu. Ikony jako WiFi, Bluetooth a podobně se této barvě přizpůsobí a střídají barvy tak, aby byly
v kontrastu s barvou pozadí. Bohužel to
už neplatí o připravených ikonách
dalších aplikací z oficiálních repozitářů,
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Hlavní menu systému je přehledné, ale není dokončena lokalizace
jako je třeba Dropbox či Shutter. Sice
mají pro toto prostředí ikony stejného
vzhledu, ale pouze černé barvy.
Malou nepříjemnost jsem našel i ve
Správci softwaru, kde se i po doinstalování stále zobrazuje u aplikace status Nenainstalováno. Pro změnu je
potřeba se vrátit do seznamu a pak do
detailu aplikace opět najet. Také bych
případné aplikace nainstalované již
v live verzi distribuce přenesl rovnou
i do instalované verze na disk.
Prostředí vyžaduje pro správný běh
3D akceleraci a může tak mít na některých grafických kartách problémy.
Osobně jsem se však s žádnými nesetkal,
instalátor správně rozpoznal můj Radeon x550 a jím zvolený Gallium 0.4 běží hladce a bez problémů.

Nový přihlašovací správce
MDM

Jestliže nezvolíte při instalaci možnost
automatického přihlašování jednoho
uživatele, uvítá vás obrazovka nového
přihlašovacího správce MDM (MDM Display Manager). V hlavním menu pak
naleznete samostatný nástroj pro nastavení, který vám dává možnost upravit
detailně nejen jeho vzhled, ale i chování.
Lze tak nastavit přímo možnosti vzdáleného přihlašování, zobrazování vybraného seznamu existujících uživatelů,
povolení automatického přihlášení po
časové prodlevě a mnoho dalšího.

Nicméně výchozí nastavení je již samo
o sobě dostatečně přehledné, a tak není
nutné jej hned měnit.

Vylepšený vzhled

Stejně jako v předchozí verzi distribuce
se i tentokrát dočkáte nejnovějších témat
Mint-X a Mint-Z a lepší spolupráce
s GTK3. V základu naleznete také velké
množství příjemných tapet na plochu.
Jedná se o kolekci fotografií irského
umělce Ala Butlera vystupujícího pod
přezdívkou „masterbutler“.

Aplikace obsažené v základu

Po instalaci je k dispozici velice
slušné programové vybavení. Nalezneme
zde například Firefox 12.0, Adobe Flash
Player 11.0.1.152, LibreOffice 3.5.3.2,
Gimp 2.6, Python 2.7.3, Thunderbird
12.0.1 a další. Vše běží na jádře 3.2.0–23
a výchozí je zde GCC 4.6.3. K dispozici je
také již standardně dobře zpracovaný
Správce softwaru (mintInstall 7.3.7),
v němž najdete informace o programech
a možnost si nainstalovat některý
z dalších více než 38 tisíc balíčků rozdělených do přehledných skupin. Systém
sám hlídá aktuálnost jednotlivých
balíčků (mintUpdate 4.3.9) a doporučené
aktualizace ještě dále třídí do pěti kategorií.
Po stránce multimédií je zde připraven přehrávač Totem 3.0.1 využívající
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Tvorba a sledování verzí

Verzování je další možností, jak si zachovat informace o předchozí podobě
souboru. Kdykoliv v průběhu práce je
možné aktuální stav dokumentu uložit
jako novou verzi. To provedete příkazem
z nabídky Soubor | Verze. Otevře se dialogové okno, v němž uložíte verzi souboru po stisknutí tlačítka Uložit novou
verzi. Následně budete mít možnost tuto verzi okomentovat a pro další použití
tak blíže popsat její stav. Můžete použít
i velmi dlouhý text, který kdykoliv zobrazíte po stisknutí tlačítka Zobrazit.
Stisknutím tlačítka Otevřít otevřete
soubor dané verze. Můžete rovněž
jednotlivé verze mezi sebou porovnávat.
Například pokud vyberete první uloženou
verzi a stisknete tlačítko Porovnat, zvýJedno z možných nastavení parametrů filtru
razní se všechny změny provedené po
• Hned první funkce, Datum, je velmi sloučit do jednoho (původního) doku- této verzi, ty je pak možné přijmout nezajímavá, protože vám umožňuje mentu. Je třeba, aby se tyto soubory liši- bo schválit. Ještě předtím ale můžete
zobrazit změny provedené např. ly jen v zaznamenaných změnách, použít filtr stejným způsobem, jako je
před nějakým datem (a časem) či po výchozí text musí být stejný.
popsáno výše.
něm, v nějaký den, všechny změny
Verzovat lze soubory ve Writeru
mimo změn provedených v nějaký Postup:
a Calcu.
den a změny provedené v určitém
1. Vytvořte dokument, který budou
časovém
rozmezí.
Poslední
další uživatelé zpracovávat.
A co doplňky
možnost, Od zápisu, je velmi speci2. Uložte jej a pošlete dalším uživateální. Zobrazuje totiž změny provelům.
dené
mezi
jednotlivými
3. Tito uživatelé dokument upraví se DeltaXML Compare
zobrazeními tohoto okna.
zapnutou funkcí zaznamenávání Pro sledování a schvalování změn lze
• V sekci Autor samozřejmě lze určit
změn. Poté zašlou zpět.
použít dva doplňky pro OpenOffice.org
autora změn.
4. Otevřete původní, zdrojový soubor a LibreOffice. Prvním je známý doplněk
• Asi často používaný parametr filtru,
a vyberte příkaz z nabídky Úpravy | DeltaXML Compare. Tento doplněk lze
Činnost, volíte v další sekci. Na výSledování změn | Sloučit doku- stáhnout ze stránky DeltaXML ODT
běr je vložení, odebrání, změna forment. Vyberte soubor, který se má Compare a popsán byl v článku Užitečná
mátu a změny provedené v tabulce.
s otevřeným sloučit. Postup opakuj- rozšíření – DataForm a Delta XML. Snad
• Nakonec můžete filtrovat i podle
te pro další soubory.
jen lze dodat, že způsob zobrazení a další
připojených komentářů.
vlastnosti tohoto doplňku lze určit v naPokud byl zdrojový soubor nějak upraven stavení programu Nástroje | Možnosti,
Na první záložce, Seznam, se pak zobrazí mimo záznam změn, nebude možné jej sekce DeltaXML.
pouze ty změny, které odpovídají para- sloučit s původním zdrojovým souborem.
metrům filtru.
Tato funkce je opět přístupná pro Review
Chcete-li zabránit tomu, aby uživa- Writer a Calc.
Doplněk Review nepřináší mnoho
tel, který změny provádí, (nechtěně) nevypnul možnost zaznamenávání změn,
je možné mu toto vypnutí nedovolit, zablokovat ji. Slouží k tomu položka nabídky Zamknout záznamy. Po klepnutí
na ni musíte zadat heslo. Budete-li chtít
po provedení změn tyto změny schválit
či zamítnout, musíte heslo odebrat.
Funkce je dostupná pro moduly Writer a Calc.
Porovnávání dokumentů

Pokud na dokumentu pracovalo vícero
uživatelů (z nichž každý vyšel ze stejného souboru a každý své změny nechal zaznamenávat), lze provedené změny

Dialogové okno pro ukládání a správu verzí
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Ukázka časopisu
cenových hladin a budu srovnávat
s Microsoft Publisherem, vítězí Scribus
zcela jednoznačně. Je to program, který
umožňuje vyprodukovat kvalitní výstup,
podporuje správu barev, umí řádkový
rejstřík, dovolí nastavit šířku mezislovních mezer a další drobnosti potřebné
k pěkné sazbě.

dám do časopisu. Také si občas vypomohu grafikou generovanou z Context
Free, což je zajímavý projekt, o němž
Ano. Jednak LibreOffice Writer pro zpra- jsem se dozvěděl na stránkách šikovnécování dodaných textů a jednak GIMP pro ho grafika Vlada Gerasimova.
úpravu obrázků. Ve Writeru texty neStáhnout šablonu časopisu Devítka.
chám opravit pomocí rozšíření TypoJTB
(nedávno jsem objevil typografické
rozšíření z dílny Liberixu, které brzy
A jak byste zhodnotil dokumentaci
určitě také vyzkouším). Články ukládám
programu?
ve formátu ODT. Jelikož je tento formát
Velmi dobře. Sice jsem ji podrobně ne- vlastně archív, lze z něj následně vybalit
studoval, ale zatím jsem v ní vždy našel originální soubory vložených obrázků,
to, co jsem hledal.
které případně upravím v GIMPu a vkláPoužíváte při výrobě časopisu i další
open-source programy?
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morami a podobnými podnikatelskými
sdruženími zejména v oblasti IT a vysvětlovat jim riziko softwarových patentů. Zejména menší výrobci nemají důvod
mít patenty v oblibě – znamená to pro ně
jen riziko a náklady, nevyplatí se jim to.
V minulosti jsme s podobnými organizacemi spolupracovali a pomohli
jsme jim vytvořit si na softwarové patenty názor. Tématem se obvykle zabývá
jen pár aktivistů, kteří mají často radikální názory. Pro podnikatele jsou patenty sice problém, ale mají zodpovědnost: najímají zaměstnance, platí
daně a řídí se zákony. Pokud si vybudujete důvěryhodnou pozici a podnikatelé či jejich sdružení vám naslouchají,
můžete jim významně pomoct. A kromě
toho je samozřejmě nutná aktivita v komunitě – přednášet, diskutovat, psát
o tom.

Kolektivní správa práv

Oprávnění k výkonu dobrovolné kolektivní správy autorských práv uděluje ministerstvo kultury. Podmínky a okolnosti
kolektivní správy určuje Autorský zákon
(paragrafy 95 až 104). Principem kolektivní správy je „kolektivní uplatňování
a kolektivní ochrana majetkových práv
autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění
zpřístupňování předmětů těchto práv
veřejnosti“ (AutZ. § 95). „Kolektivním
správcem může být pouze právnická
osoba, ve které se přímo nebo prostřednictvím třetí osoby sdružují nebo
účastní nositelé práv, které při kolektivní správě zastupuje“ (AutZ. § 97, 2).
V současnosti je určeno šest organizací, které mají právo kolektivní
správy autorských práv (jde o občanská
sdružení):

• DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura;
• OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním;
• INTERGRAM – Nezávislá společnost
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů;
• OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl;
• Občanské sdružení Gestor – ochranný svaz autorský;
• Ochranná asociace zvukařů – autorů, OAZA.
O aktivitě jednoho ze sdružení, které
požaduje platby za grafické uživatelské
rozhraní, si můžete přečíst na portálu LinuxEXPRES. Stejně jako v případě jiných
výhružných dopisů platí i v tomto případě: Nic neplatit.

Vendor lock-in

Vendor lock-in je označení pro situaci,
kdy je zákazník zcela závislý na svém dodavateli a změna poměrů by vyžadovala
výrazné náklady na straně zákazníka.
Ten si je často své nevýhodné situace vědom, ale není schopen či ochoten
prostředky na prolomení závislosti vynaložit. V situaci závislosti na jednom
dodavateli se ocitá stát, který často nevyžaduje použití otevřených standardů
a technologií, ačkoliv by tím jen získal;
příkladem mohou být datové schránky
postavené na uzavřeném softwaru jedné
společnosti.
Dodavatel si je své převahy vědom
a využívá jí – může své služby
předražovat, poskytovat v omezené míře a nekvalitně, aby dosáhl dalších
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a vyšších plateb. V okamžiku, kdy [státní] zakázka skončí, dodavatel již nemá
motivaci spolupracovat. Data uložená
v uzavřených formátech se mohou stát
„nedobytnou pohledávkou“.
Řešením pro stát coby zákazníka jsou
zodpovědně a transparentně realizované
veřejné zakázky, které budou sloužit ke
skutečnému nalezení objektivně nejlepšího dodavatele. Využití open source
a dalších otevřených systémů je žádoucí,
protože si stát udrží kontrolu nejen nad
softwarem, ale zejména nad daty, a to
s výhledem do budoucna.

Patenty na software

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní
právo k průmyslovému využití vynálezu.
Patenty na software jsou vynálezy realizované počítačem. Účelem klasických
patentů je ochrana investice, kterou vynálezce vložil do procesu vytvoření,
a možnost levně realizovat výrobu.
V případě softwaru je ale situace jiná –
velcí výrobci se snaží patentovat triviální
myšlenky nebo postupy, protože průměrný program je kombinací mnoha
běžných postupů. Čím více základních
algoritmů nebo úkonů bude patentováno,
tím složitější bude pro [malé] výrobce
vytvářet programy bez porušení nebo
použití patentově chráněných prvků.
Obojí brání vývoji nebo jej zásadně prodražuje, což může být – nejen pro malé
a střední výrobce – likvidační.
Patenty na software jsou v Evropě
předmětem diskuse (1, 2, 3) a čas od času
se jimi zabývá Evropský parlament
v reakci na činnost silné patentové lobby. Situace tedy není vyřešena.
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se dal snadno řešit i celý branding
(grafické logo firmy při bootu atd.).
Technicky je relativně snadné každému,
kdo Slax stahuje, podstrčit libovolný
wallpaper. Nejenže by taková reklama
vyskočila na daného uživatele opakovaně
vždy, když by Slax použil (nabootoval do
grafického rozhraní), navíc by ji viděl
i kdokoli další, komu uživatel bude Slax
ukazovat, a každý, komu Slax zkopíruje.
Nechala by se udělat i ikonka na ploše
s odkazem na stránky firmy, nebo homepage v browseru nastavit na stránky
firmy, možnosti jsou veliké. Vše by šlo
navíc zautomatizovat, firmy by se registrovaly na webu samy, nahrály svůj
wallpaper a jinou grafiku, nastavily cenu
za jeden wallpaper, a už by to jelo, třeba
i formou aukce – kdo dá víc, ten jde dřív.
V současné době má (za ta léta existence) Slax skoro tři miliony stažení, a to
počítám jen stáhnutí z hlavní stránky.
Pokud by byl tenhle model implementovaný už od začátku, a pokud by firmy
byly ochotné za jeden takový stáhnutý
obrandovaný Slax zaplatit alespoň tolik,
co platí za jeden klik na reklamu (uvedené dvě koruny), vydělal by mi Slax už
víc než šest milionů korun, a to bychom
rozhodně teď nedělali tenhle rozhovor
na téma „proč je Slax mrtvý“. Ovšem
realizace něčeho takového by momentálně vyžadovala vydat novou verzi,
což je celkem komplikované a pracné
a nemám na to čas. Tudíž si o tom asi
nechám jen zdát, nebo můžu doufat, že
si tohle někdo přečte a nadchne ho to
natolik, že bude ochotný za podíl ze zisku zafinancovat nákladný upgrade.
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Co je na té nové verzi tak pracného?

Myslíš si, že přijdou, když oznámíš
oficiálně
konec vývoje?
Především je bezpodmínečně nutné vydat 64bitový Slax, ale podržet i 32bitovou Myslím, že už přišly, ale výsledek
variantu. V dnešní době, kdy má i prů- (alespoň podle těch několika málo, co
měrný počítač víc než 2 GB RAM, je 64bi- jsem testoval) není ničím extrémně zatová verze podle mého názoru nutná. jímavý. Nikdo nemá zdroje na to, udělat
Nicméně to věci dost komplikuje. Dalším to pořádně – na zelené louce.
je výměna desktopového prostředí, KDE
3 je staré a cokoli jiného (ať už KDE 4 ne- Je podle tebe Slax v něčem jedinečný,
bo Gnome nebo cokoli) požaduje aby stálo za to v něm pokračovat?
kompletní rebuild všech závislostí Nesetkal jsem se s jinou live distribucí,
(knihoven atd.) a kompletně novou ana- která by ve srovnatelné velikosti (200
lýzu, co všechno můžu smazat (kvůli ve- MB) nabídla tolik funkcí, včetně plně
likosti). V neposlední řadě je také funkčního gcc kompilátoru a buildovapotřeba upgrade na nový kernel a v něm cích nástrojů, KDE, office aplikací atd.
obsažený nový formát komprimovaného Způsob balíčkování softwaru ve Slaxu je
Squashfs (s podporou LZMA přímo zajímavý tím, že balíky nerozbaluje, ale
z jádra). Odpadne tím nutnost patchovat používá přímo v zabalené formě. Celá
jádro (Slax má v sobě squashfs s neofici- architektura overlay aufs nad tmpfs
ální LZMA podporou, kterou jsem před umožňuje používat systém i z read-only
lety sám financoval), ale vyvstávají média (třeba z CD) a vytváří tak dokoproblémy se zpětnou kompatibilitou.
nalou iluzi plně zapisovatelného systému, uživatel může naprosto vše měnit.
Slax byl (a je) zaměřený na uživatele
po celém světě. To se nenašel nikdo,
Jakou live distribuci používáš?
kdo by ti pomohl?
No tak momentálně když potřebuju, tak
Oslovil jsem i komunitu uživatelů, asi 50
000 mailů lidí, co čekají na novou verzi,
s návrhem, že pokud chtějí novou verzi,
můžou se spojit, každý poslat pár
drobných měsíčně, a ve výsledku tak Slax
financovat. Připojilo se asi 200 lidí s pár
dolary měsíčně, to nemělo smysl, tak
jsem to zrušil a peníze vrátil.
Zaznamenal jsi už snahy o nějaký
fork?

Ty se vyskytovaly i v době, kdy Slax byl
ještě vyvíjen, nicméně se jejich monitoringem příliš nezabývám.

pořád starý Slax, samozřejmě.

Myslíš, že je šance, že Slax ještě
oživne?

Šance je vždycky, já bych to nezatracoval.
Ale stejně jako se říká „bez práce nejsou
koláče“, tak já k tomu musím vždycky
dodat „bez peněz do hospody nelez“.

Děkuji za rozhovor.

