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Logitech Wave CordedKeyboard
Na Logitech Wave Corded Keyboard jsem
byl docela zvědavý, ale podle Járy Cimr-
mana po okamžiku očekávání následuje
moment zklamání, což se zde 100% vy-
plnilo. Wave v názvu má naznačovat, že
jde o  krok směrem k  ergonomické
klávesnici. Když se na klávesnici podívá-
te z  profilu, jistě si všimnete zvlnění,
a vůbec celý blok kláves je zahnutý do
oblouku, což doplňuje měkká, neodpoji-
telná opěrka na ruce. To bylo první
zklamání, tahle koncepce mě příliš neo-
slovila, zvláště pokud mohu srovnávat
s ergonomickou klávesnicí od Microsof-
tu (vizte dále). Na druhou stranu někte-
ré prvky jsou příjemné. V  první řadě
myslím rozměrnější mezerník a klávesy
v řadě s  ním a  také širší dvouřádkový
Enter navzdory českému rozložení
kláves, to ale věstí úzký levý Shift, což
nevyhovuje nám s kratšími prsty, zvláště
malíčkem. Dále jsou to větší kurzorové
šipky a kupodivu také modifikovaný blok
kláves s  velikým Delete a  přeuspořá-
danými dvojicemi Home-End a PageUp-
PageDown – je to vskutku návykové, byť
tomu padl za oběť Insert, který jsem
zvyklý používat při kopírování v emulá-
toru terminálu. Dále už ovšem budu až
na výjimky jen kritizovat.

Celá řada kláves nemá kloboučky ani
„duté“ či aspoň ploché, nýbrž vypuklé.
U  kláves Esc, F1 až F12 a  především
Backspace to považuji za nešťastné. Má
další výtka směřuje opět ke klávesám F1

až F12 – jsou uspořádány do skupin po
třech, nikoliv po čtyřech, jak je obvyklé.
Mají multimediální funkce v kombinaci
s klávesou Fn, známou z notebooků, leč
to je další drobný problém, Fn zde totiž
nahrazuje pravou klávesu Win (Mód4),
přičemž opět používá kód nad 255, takže
se bez zásahu do systému nedá využívat.
Totéž platí (tradičně) pro dvojklávesu
Zoom a čtyři ze dvanácti kombinací Fn +
Fx. Zdvih kláves se pohybuje v rozmezí
1,2 až 1,6 cm – tady by problém nebyl,
ovšem po nějaké době intenzivnějšího
používání se klávesy začnou zasekávat,
pokud nemačkáte jejich středy, jinak je
ale stisk poměrně jistý a se slušnou ode-
zvou.

S  výjimkou měkké podložky rukou
a okolí multimediálních kláves –mimo-
chodem slušně zpracovaných – je klá-
vesnice z  tmavého matného, nikoliv
lesklého plastu. Jen bych ocenil, kdyby
uvnitř byla konstrukce nějak zpevněná,
protože při podepření zadní hrany větší-
mi klapkami (jsou tam i menší) se pod
pravou rukou prohýbá. U  menších
nožek, zvedajících zadní část o 1,5 cm, to
moc patrné není.

Logitech už drátovou variantu –
oproti té bezdrátové – Wave Keyboard
nevyrábí, leč v  nabídce obchodů ji lze
stále najít.
• povrch: matný, hrubý černý plast,

pouze kolem multimediálních klá-
ves je lesklý

• rozložení: standardní evrop-
ské/americké, s výjimkou: kláves Fx
seskupených po trojicích, Fn místo
kláves Win a Menu vpravo od me-

zerníku, přeskupeného bloku kolem
klávesy Delete; ergonomická úprava

• klávesy: zdvih 1,2 až 1,6 cm, rozmě-
ry 1,4 × 1,4  cm (mezery 0,5  cm),
mírně profilovaný povrch

• multimediální klávesy: 16 + F1 až
F12 v  kombinaci s  Fn – podpora
částečná (řešitelné)

• dále: neodpojitelná měkká opěrka
pro ruce

• připojení: 1,5m USB kabel, příp.
existuje bezdrátová verze v rámci
Set Logitech Cordless Desktop Wave
(Pro)

• cena: od 850 Kč
Microsoft Digital MediaKeyboard 3000
Z testovaných klávesnic je v obchodech
nejlevnější Microsoft Digital Media Key-
board 3000. Na první pohled vypadá ja-
ko nízkozdvihová multimediální kláves-
nice se standardním rozvržením kláves
a  jednoduchým, ale elegantním desig-
nem. Inu, s  výhradami. Z  profilu si
možná všimněte, že je zakřivená jakoby
do S. Jednak je to při psaní docela poho-
dlné, a pak to díky světlému lemování
černého plastů dodává takřka luxusní
šmrnc. Ten ale trošku kazí po prozkou-
mání zblízka české popisky kláves, které
jsou oproti těm anglickým řešeny
ohyzdnými nálepkami. Každopádně ten
matný hrubý plášť je příjemný na omak.
Je to však jen plast – při použití nožek
pro zvednutí zadní hrany se pod rukama
lehce prohýbá a vzhledem ke hmotnosti
jen 0,7 kg může snáze cestovat po stole.

Jinak nízkozdvihová tak docela není,
tlačítka mají větší zdvih a reagují výraz-
ně jinak než u  typické notebookové
klávesnice – nemají zdaleka tak výraz-
nou odezvu, ale pokud si člověk zvykne,
je to pohodlné a velice tiché. Na co je ale
třeba si dát opravdu pozor, je upravená
řada kláves Esc, F1... až Scroll Lock
a Pause. Je totiž konstruována podstatně
jinak než ostatní tlačítka – vlastně jako
multimediální klávesy s tužším stiskem
a nižším zdvihem. Ony také klávesy Fx
ve skutečnosti multimediální jsou, jejich
obvyklou funkci je třeba aktivovat pře-
pínačem F Lock. Tuto řadu kláves naj-
deme identicky realizovánu i na dalších
klávesnicích – byli jste varováni.

S multimediálními klávesami je vů-
bec potíž. Některé z  nich totiž nejsou
podporovány. Týká se to jednak tří ze
čtyř kláves při levém okraji a alterna-
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tivní funkce klávesy F10 – tyto vracejí
kódy vyšší než 255 (což lze řešit způso-
bem odkazovaným u MS Ergo Keyboard
4000) – a  jednak pěti očíslovaných
kláves při horním okraji, ty nefungují
vůbec. Takže máme z 34 tlačítek podpo-
rovaných 25 až 29. Mimochodem není
podporována ani klávesa „Vista“, jež
nahrazuje pravou klávesu Win (Mod4).

Pokud vám nevadí to, co Microsoft
provedl s  klávesami Fx, a  dokážete si
zvyknout na neobvyklou odezvu kláves,
může jít o zajímavou volbu... A pokud se
nemýlím, tak levnější Microsoft Wired
Keyboard 600 by měla být velice
podobná.
• povrch: matný, hrubý černý plast
• rozložení: standardní americké,

trojice SysRq-ScrollLock-Pause pře-
sunutá nad numerický blok

• klávesy: zdvih 1,2 až 1,5 cm, rozmě-
ry 1,2 × 1,4 cm (mezery 0,5 cm), plo-
chý povrch

• multimediální klávesy: 22 + F1 až
F12 s vypnutým přepínačem F Lock
– podpora částečná

• připojení: 1,5m USB kabel, příp.
existuje bezdrátová verze v rámci
Microsoft Wireless Media Desktop
1000

• cena: od 500 Kč
Microsoft Natural Ergono-mic Keyboard 4000
První slova člověka po kontaktu s Micro-
soft Natural Ergonomic Keyboard 4000
budou pravděpodobně nějaká synonyma
k  „obrovská“ a  „příšera“, příp. „po-
divnost“. Ve skutečnosti tahle ergono-
mická klávesnice není o moc větší než
běžná klávesnice, ale hmotnost 1,2 kg
a právě ono ergonomické tvarování zve-
dající střed do výšky vytváří v kombina-
ci s lištou, která zvedá přední hranu výše
do vzduchu, vskutku nevšední dojem.

Opět je tu matný černý plast a stříbrné
lemování, k tomu navíc velice pohodlná
masivní koženková opěrka na ruce.
Opravdu doporučuji vyzkoušet klávesni-
ci nakloněnou nikoliv směrem k sobě,
nýbrž od sebe – je to zajímavé a zdá se mi
to i docela pohodlné, když nemám ruce
položené po lokty na stole. Opěrka na
ruce je dost velká a měkká na to, aby to
nebyl problém.

Když se podíváme na rozložení
kláves, není příliš odlišné od stan-
dardního. Jistě, ta hlavní část je rozděle-
na na poloviny, čímž se změnilo
uspořádání kláves F1 až F12, ale použití
se tím tentokrát nekomplikuje, právě
naopak – jen je třeba mít na paměti, že
i  zde najdeme F Lock nezbytný pro
běžnou funkci těchto kláves. Za zmínku
také stojí chybějící pravá klávesa Win
(Mód4). Klávesy mají zdvih zhruba
1,3 cm a jsou různě velké podle polohy,
ale ani to není na obtíž, dokonce mi ne-
vadí ani užší Enter díky náklonu rukou.
Mají příjemnou odezvu (snad s výjimkou
mezerníku) a tichý chod, ani po delší do-
bě se nezasekávají (když už, tak spíše

nereagují, dojde-li na to). Za užitečnou
vychytávku považuji přidání extra kláves
=, (, ) a Backspace nad numerický blok.

Multimediálních kláves je 14 při
vzdálenějším okraji klávesnice a podpo-
rovány jsou v  X.Org všechny. Navíc je
před mezerníkem umístěna dvojice
funkčních kláves Zpět a  Vpřed a  mezi
protilehlými polovinami klávesnice se
nachází posuvník Zoom, který jako je-
diný nefunguje jen tak, nýbrž je potřeba
pro to něco udělat, viz HOWTO: Micro-
soft Natural Ergonomic Keyboard 4000 -
enabling special keys nebo Microsoft
Natural Ergonomic Keyboard 4000.
Osobně bych rád na místě posuvníku
viděl spíše trackpoint, ale co se dá dě-
lat... Někdo jiný by zase mohl ocenit,
kdyby klávesnice měla USB HUB nebo
byla podsvícená.

Při dlouhodobém používání se
projevuje několik problémů. To, že ně-
které klávesy mohou časem přestat rea-
govat, jsem již zmínil. Častou, nikoliv
však zásadní závadou jsou během
pouhých několika měsíců blednoucí
(nebo vlastně tmavnoucí) české popisky.
Klávesnice není navržena jako vo-
děodolná – při polití se voda nejspíše
dostane až k membráně a elektronice.
A nejen voda, časem se tam dostanou
i nečistoty padající do klávesnice, takže
pokud u počítače svačíte...
• povrch: matný černý plast a lemo-

vání ze stříbrného plastu
• rozložení: standardní evropské/

americké, s  výjimkou: kláves Fx
v jednom bloku s přepínačem, chy-
bí pravá

• klávesa Win, nad numerickým
blokem jsou navíc klávesy =, (, )
a Backspace; ergonomická úprava
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• klávesy: zdvih 1,3  cm, rozměry
(1,2–3) × 1,4  cm (mezery 0,5  cm),
plochý povrch

• multimediální klávesy: 16 + posuv-
ník + F1 až F12 s vypnutým přepína-
čem F Lock – podpora částečná (ře-
šitelné)

• dále: neodpojitelná měkká opěrka
pro ruce, podložka zvedající přední
část klávesnice

• připojení: 2m USB kabel, příp. exis-
tuje bezdrátová verze v  rámci
Microsoft Natural Ergonomic
Desktop 7000

• cena: od 850 Kč
Microsoft SideWinder X4
Na závěr se podíváme na herní klávesni-
ci Microsoft SideWinder X4. Pochlubit se
může vzhledem ke svému zaměření pře-
devším antighostingem (až 26 kláves
stisknutých zároveň) a skupinou makro
kláves, jež ale mají podporu v GNU/Li-
nuxu veškerou žádnou ([1]). Multimedi-
álních kláves není mnoho – přesně šest
pro ovládání přehrávače a jedna nad nu-
merickou klávesnici – ale velmi dobře se
mačkají a jednoduše fungují. A jinak?

Hlavním tahákem bude jistě červené
podsvícení. Osobně se na popisky nedí-
vám, ale přesto mívám podsvícení za-
pnuté na maximum (jde ho vypnout
nebo regulovat ve třech úrovních) zkrát-
ka proto, že to vypadá velice efektně.
Oproti levným podsvíceným klávesnicím
nevydává podsvícení sidewinderu
akustické efekty a je rovnoměrné, jedi-
nou výhradu by šlo mít k  tomu, že
částečně nejsou podsvícené české popis-
ky znaků, jelikož zasahují příliš blízko
k okrajům kláves. Dále by šlo vytknout
výrobci skutečnost, že klávesnice si žádá
kvůli napájení USB 2.0 a nepamatuje si
nastavení podsvícení z doby před odpo-
jením od napájení.

Dalším významným designovým
prvkem je – až na vroubkovanou, podle

mě kvůli strmosti zbytečnou, opěrku pro
ruce – lesklý černý plast, který je ale
překvapivě docela příjemný na dotek
a  zase tak se nešpiní. Klávesy až tak
lesklé nejsou, ale také jsou hladké. A zde
bych se pozastavil, na sidewinderu se mi
totiž psalo opravdu skvěle. Ne sice poti-
chu, ale skvěle. Klávesy mají výbornou
odezvu, nízký zdvih pod centimetr, ač se
to nezdá, a rozměr plošek 1,3 × 1,4 cm
s půlcentimetrovými mezerami, ale pů-
sobí zcela jiným dojmem. Je to tím, že
jsou výrazně profilovány, takže bříško
prstů snadno najde jejich střed. Na
druhou stranu by to mohlo vadit lidem
s většími prsty. Možná se při pohledu na
fotky zaleknete menších kláves v řadě
začínající Esc – není důvod se bát, tady
problém není. Najde se ale někde zcela
jinde. Nepřekvapivě i zde chybí na pravé
straně klávesa Win, jenže Microsoft to
vyvážil větším mezerníkem. Ten je
vskutku dlouhatánský, jenže se tím po-
sunul AltGr. No a pokud AltGr mačkáte
podsunutím palce pod dlaň, zde narazí-
te. Při hraní nebo psaní na anglické
klávesnici v  angličtině to jistě nevadí,
ovšem v  případě potřeby speciálních
symbolů nebo znaků národních abeced
je to katastrofa.

SideWinder X4 mě mile překvapil.
Tedy až na tu patálii s  AltGr a  stavem

podpory makro kláves. Dokonce tak
moc, že jsem se začal zajímat o  vyšší
model X6, který má především odpoji-
telnou numerickou klávesnici.
• povrch: lesklý černý plast
• rozložení: standardní americké,

s výjimkou chybějící pravé klávesy
Win, vzhledem čemuž je širší me-
zerník

• klávesy: zdvih 0,9 cm, rozměry 1,3 ×
1,4  cm (mezery 0,5  cm), výrazně
profilovaný povrch

• multimediální klávesy: 7 + šest
makro kláves a  dvě související –
podpora částečná

• dále: červené podsvícení, antighos-
ting

• připojení: 2m USB kabel (USB 2.0)
• cena: od 950 Kč

Závěr
Co napsat na úplný konec? Každý máme
jiné nároky na klávesnici i jiná zařízení,
ale důležité je dávat si pozor na detaily.
I taková drobnost jako posunutá klávesa
AltGr nebo příliš úzký Enter (o  české
klávesnici Apple zase někdy jindy) může
navodit pocity frustrace a znepříjemnit
psaní.
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točne minimalistické LXDE, ktoré je ur-
čené všetkým tým, ktorí chcú aby ich
desktop zaberal v RAM 10 MB, a nechce
sa im ručne nastavovať Openbox. Ak si
medzi všetkými týmito prostrediami ne-
viete vybrať, odporúčam stiahnuť Fedo-
ra Multi Desktop, live DVD, ktoré obsa-
huje všetky zmienené prostredia, navy-
še pre 32 aj 64bitové počítače. Bolo mi
cenným pomocníkom pri písaní tejto re-
cenzie.
Prečo vlastne Fedoru?
Možno vám ale vŕta hlavou otázka, pre-
čo vlastne skúšať Fedoru? Napríklad, ak
by som recenzoval Debian, s menšími
úpravami by som mohol skopírovať celý
predchádzajúci text, pretože distribúcia,
ktorá si ctí upstream, sa zákonite bude
na ostatné takéto distribúcie podobať.
Jeden z dôvodov môžu byť isté sympatie
k yumu a RPM balíčkom, alebo to, že na
serveroch používate CentOS, tak na
desktope bude Fedora. Ja však mám je-
den dôvod, prečo na svojom desktope
používam Fedoru, aj napriek tomu, že
prakticky na všetkých serveroch mám
práve Debian. Fedora totiž veľmi pekne
umožňuje nahliadnuť pod pokličku Red
Hatu, ktorý je jej sponzorom.
Novinky vo virtuálizácii
Red Hat v  poslednom čase investuje
hlavne do virtualizačných technológií
a na najnovšej Fedore je to vidieť. Na-
príklad po dlhej dobe dokáže fungovať
ako Xen virtual host, pretože obsahuje
dom0-capable kernel. Mohli by sme po-
vedať, že Xen je konkurenčná technoló-
gia ku Red Hatom vyvíjanému KVM,
ktorá ale nepotrebuje podporu virtuá-
lizácie v procesore (aj keď ju vie využiť).
Xen má veľmi dobrú podporu v knižnici
libvirt, takže pre nás, koncových užíva-
teľov/administrátorov by medzi
libvirt+KVM a libvirt+Xen nemusel byť
takmer žiadny rozdiel.

Samozrejme pribudlo zopár noviniek
vrámci protokolu Spice, ktorý možno
postupne nahradí VNC (jednou z novi-
niek je možnosť spustiť Spice server aj
na fyzickom stroji). Pribudla host2guest
USB podpora a  VirtManager vie vďaka
projektu GuestFish zobrazovať ďalšie za-
ujímavé informácie, ako napríklad
zoznam nainštalovaného softvéru, alebo
názov operačného systému. Ak máte
šťastie, zobrazí sa vám dokonca aj malá
ikonka v zozname virtuálnych zariadení.

Tiež si už vie VirtManager postrážiť, či sa
náhodou nesnažíte nabootovať z jedné-
ho harddisku viackrát.
Fedora v mračne
Ten, kto bol v Brne na Open House, zase
vie, že Red Hat mieri s virtualizáciou aj
na poskytovanie cloud služieb. Vo Fedo-
re si momentálne takýto súkromný cloud
môžete vytvoriť napríklad za pomoci
OpenStacku, ktorý medzi inými používa
NASA, alebo Rackspace. Ten je už použi-
teľný, stabilný, ale naposledy, čo som sa
ho snažil nainštalovať, tak som si na
konfigurácii vylámal zuby.

Možností, ako si na Fedore poskladať
vlastný cloud, je tu viac. Vyzerá, že naj-
jednoduchšie bude použiť Condor Cloud,
tiež novinku, ktorá bola do Fedory
pribalená až v  tomto vydaní. Condor
Could umožňuje vytvárať a manažovať
KVM virtuálne zariadenia prostredníc-
tvom Deltacloud API. Čo znamená, že ak
vám už na vašich strojoch funguje po-
mocou KVM nejaké virtuálne zariadenie,
rozbehnúť Condora nieje až taký
problém. Na samotné manažovanie
nášho novovzniknutého súkromného
„mračna“ virtuálnych strojov potom
môžeme použiť Aeolus, ktorý pracuje
práve cez Deltacloud API. Nanešťastie

Jedno médium, veľa desktopových prostredí, stačí si vybrať

Fedora má vo VirtManageri peknú ikonku Fedory, škoda že to zatiaľ (z licenčných dôvodov)

nefunguje aj u Ubuntu. Ale nainštalovaný software sa dá prezerať všade
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práve tento posledný krok ešte nieje
úplne otestovaný.

Slovné spojenie „nieje otestovaný“
sa hodí prakticky na všetky z  týchto
nových projektov. Takže ak nemáte
práve dobrodružnú náladu, je často
lepšie jedno vydanie Fedory počkať.
Takto to bolo napríklad s technológiou
Spice, ktorá bola k dispozícii už vo Fedo-
re 14, ale až vo Fedore 15 sa stala súčas-
ťou VirtManagera, v  ktorom je ešte aj
v najnovšom vydaní ako štandard nasta-
vené VNC.
Pre grafikov a vývojárov
Zatiaľ čo u serverového softvéru človek
radšej vždy počká, kým sa poriadne sta-
bilizuje, než ho začne používať, u štan-
dardných desktopových programov
väčšinou chceme používať najnovšiu
dostupnú verziu. Čo ma potešilo, Fedora
16 obsahuje najnovšiu verziu programov
Inkscape (vektorová grafika), GIMP
(rastrová grafika), MyPaint (digitálne
plátno), Synfig (2D animácia) a Blender
3D je len o  jednu verziu pozadu (2.59
oproti 2.60, našťastie sa medzi nimi ne-
udiali žiadne drastické zmeny).

Na druhej strane, ak chcete používať
najnovšie NetBeans 7, tak si ich budete
musieť stiahnuť a  Eclipse si pravde-
podobne aj tak budete sťahovať bez
ohľadu na verziu kvôli updatom a plugi-
nom. QtCreator je na tom trochu lepšie,
vo verzii 2.3-beta, zatiaľ čo vonku je už
stabilná verzia.
Prechod na vyššiu verziu?
Fedora 16 Verne prináša veľa rôznych
updatov, kvôli ktorým sa oplatí stiahnuť
si inštalačné médium, či už ide o novinky
v  GNOME Shelli, alebo vylepšenia
VirtManagera. Pre mňa stále zostávajú
hlavným ťahákom rôzne nestabilné
projekty Red Hatu, ktoré sa na iných dis-
tribúciách nedajú spustiť. Fedora je však
aj pre tých, ktorí len chcú stabilný
a upraviteľný operačný systém pre svoj
desktop, notebook, netbook alebo tablet.
Myslím, že z podporovaných desktopov
si naozaj vyberie každý.

Populárny desktop Xfce

Odľahčený deskotp LXDE
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ček, se sice číst dají, ale s mnohem men-
ším pohodlím.

Za odkazem Knihy zdarma se skrývá
starší verze webu, která obsahuje více než

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

bych měl připomenout, že placené knihy
můžete uhradit pomocí platební karty
nebo přímým převodem z účtu.
wKnihy
Server wKnihy patří mezi nejstarší ob-
chody s elektronickými knihami u nás.
Provozuje ho firma Warbler, která je zá-
roveň vydavatelem některých knih. Kni-
hy 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
Majitelé Kindlu budou server eReading.cz
vnímat mírně rozporuplně. Sice zde na-
jdou 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 nedo-
stupných. 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 zapo-
menout dodat, že server eReading ne-
dávno představil vlastní čtečku, která
může svými vlastnostmi a cenou účinně
konkurovat záplavě „Kindlů“.
Kosmas
Internetové knihkupectví Kosmas.cz
nedávno připravilo příznivcům elektro-
nických knih příjemné překvapení. Jeho
nově otevřené oddělení E-Knihy ob-
sahuje více než pět set titulů. Škoda, že
jen zhruba polovinu knih si můžete pře-
číst v Kindlu. Ostatní jsou ve formátech
pro Kindle nevhodných nebo jsou opat-
řeny DRM od společnosti Adobe. Při ná-
kupu 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 pravdě-
podobně nikde jinde nenajdete.
eLibellus
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.

Palmknihy.cz

eReading.cz

Kosmas.cz
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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 serve-
ru 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 pro-
šlými autorskými právy. Najdete zde na-
příklad pohádky, knihy K. H. Máchy,
Boženy Němcové a také příběhy Sherlo-
cka Holmese včetně komiksu, který vy-
cházel 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
V nabídce knihovny serveru Root.cz naj-
dete více než sto osmdesát knih, které
tematicky vycházejí z  oblasti odborné
počítačové literatury, nejčastěji se zamě-
řením na svobodný software. Knihy jsou
v nechráněném formátu PDF a jsou tedy
plně čitelné v  Kindlu. U  některých
neuškodí konverze na menší formát.

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 stá-
ly 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 elektro-
nické 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
společného. Zajímavá nabídka knih je
u nich naprosto znehodnocena použitou
proprietární technologií. Knihy zde na-
koupené můžete číst pouze v  progra-
mech Wooky nebo ebux Wooky, a tyto
programy se – pokud vím – nedají do
Kindlu nainstalovat. Kindlu a  mnoha
dalším čtečkám je zde vstup zakázán.

Shrnutí
Čtečka Kindle 4 mezi současnými čteč-
kami 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 předchůd-
ce, 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 ku-
povat, může být pro vás Kindle 4 stejně
jako starší model Kindle Keyboard velmi
dobrou volbou.
Specifikace
• Displej: 6“ E-Ink displej s  rozli-
šením 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 (podpo-
ra 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.

eLibellus.cz
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Co se týká barvy, poněkud „zeze-
lenal“ také nastavovací program YaST2.
Jak si můžete všimnout, výchozí tlačítko
nese právě tuto barvu. To je ale asi tak
jediné, co se v tomto programu změnilo.
Jinak se chová stejně jako dřív.
Významné novinky
Apper
První z novinek, které si může člověk
snadno všimnout, je nasazení nového
správce balíčků Apper. Balíčky lze
samozřejmě spravovat dosavadními
způsoby, tedy například přes YaST2 či
zypper, případně nízkoúrovňově pomo-
cí RPM. Již delší dobu ale existuje nástroj
PackageKit, který funguje jako backend
pro správu balíčků v systému. Nad ním
pracují různé frontendy, ten pro
prostředí KDE se dříve nazýval
KPackageKit.

Frontend byl ale nedávno zásadním
způsobem přepsán a  současně získal
nový název: Apper. Má poskytovat co
nejjednodušší přístup ke správě balíčků,
tedy vyhledávání, instalaci, aktualizace,
odebírání atd. Dá se říct, že tyto poža-
davky Apper v podstatě plní, je na tom
ale tragicky s rychlostí (i když to může
být částečně i  problém démona
packagekitd, těžko říct). Na následujícím
obrázku vidíte to, s  čím se budete
v tomto programu setkávat často – ani-
maci signalizující, že probíhá nějaká
operace. Zatímco YaST2 vrací výsledky
hledání okamžitě, u Apperu si počkáte
sekundy až desítky sekund.

To ale není jediný problém. Při byť
jen zběžném vyzkoušení programu se
projevila také chyba se zobrazováním
podrobností. Zobrazily se informace od
jednoho balíčku, ale při přechodu na jiné
balíčky již stále zůstávaly informace pů-
vodní.

Informace o připravených aktualizacích

Apper je dosud zjevně dost „syrový“
(ostatně byl vydán teprve 10. října),
proto asi bude lepší ho jen zkoušet
a hlásit nalezené chyby; pro skutečnou
správu balíčků zatím používat jiný

Výchozí vzhled plochy openSUSE 12.1 těsně po instalaci

YaST2

Správce balíčků Apper
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program. S Apperem se však ve výcho-
zím nastavení každý setká při automa-
tických aktualizacích – již dříve se
používal KPackageKit, nyní je to tedy
Apper.
AppArmor je pryč
Všiml jsem si toho už při instalaci, kde
při výchozím nastavení balíčky bez-
pečnostní technologie AppArmor nebyly
zaškrtnuty a tedy se ani nenainstalovaly.
Pátrání v  různých e-mailových konfe-
rencích naznačilo, že důvodem tohoto
nastavení je analýza skutečného využití
AppArmor. Zkrátka, většina uživatelů ho
nejenže nikdy nepoužívala, ale ani nevě-
děla, že ho v  systému má. Nastavit
správně AppArmor sice není tak těžké
jako třeba u SELinuxu, nicméně i tak to
není triviální práce a  předpřipravené
profily dodávané v distribuci často ne-
byly dotaženy do plně funkčního stavu
(o čemž se mohl snadno přesvědčit kaž-
dý, kdo se u  starších verzí openSUSE
pokusil použít AppArmor třeba s  we-
bovým prohlížečem).

Proto se tvůrci distribuce rozhodli
AppArmor z výchozí instalace odstranit.
Zůstává i nadále k dispozici jak na in-
stalačním DVD, tak v repozitářích, takže
kdo by ho chtěl použít, může. Uvažuje se
také o implementaci nové technologie,
která by zastřešila AppArmor, SELinux,
grsecurity a další technologie umožnila
jejich jednotnou správu. Je ale otázkou,
zda se něčeho takového dočkáme.
Přepínání klávesnic ihned k dispozici
Nepříjemnou vlastností předchozích
verzí distribuce openSUSE bylo, že když
si člověk zvolil při instalaci češtinu, na-
instalovala se do KDE natvrdo česká
klávesnice, a  pokud někdo chtěl ještě
anglickou (při používání počítače pro vý-
voj softwaru to většina uživatelů prefe-
ruje), musel si ručně zapnout rozložení
klávesnic. To už se u 12.1 dělat nemusí,
přepínání české a anglické klávesnice je
po instalaci okamžitě k dispozici. Je to
víceméně drobnost, ale někomu to moh-
lo velice „pít krev“.

Přepínání klávesnic je připraveno

již po instalaci

Oyranos Colour Management System
+ KolorManager
Mizerná podpora správy barev byla linu-
xovým distribucím poměrně často vyčí-
tána. Jednou z odpovědí na tuto kritiku je
systém Oyranos, který není závislý na
konkrétním desktopovém prostředí. Nad
ním pracuje frontend, pro prostředí KDE
je jím KolorManager.

Tyto technologie jsou nyní v open-
SUSE 12.1 obsaženy, přestože se ve vý-
chozím nastavení neinstalují (je potřeba
je zvolit ručně). Lze je ale zatím pova-
žovat spíš za technology preview než za
věc pro běžnou práci. Už proto, že Kolor-
Manager po otevření nastavovacího di-
alogu spotřebuje přes 600 MB paměti.

Peklo zamrzlo: openSUSE umí pře-
hrávat MP3
Netěšte se předčasně – není to bohužel
tak, že by stačilo spustit přehrávač,
otevřít nějaký MP3 soubor a  už by to
hrálo. Tak jednoduché to není. Nicméně
nastal posun v tom, že zatímco dřív se
musela podpora instalovat ručně, teď
stačí spustit Amarok a odsouhlasit doin-
stalování podpory.

Tedy ne, že by to byl nějak výrazný
pokrok (a mimochodem u Kaffeine to tak
jednoduché není, je nutné přidat vhodný
komunitní repozitář), ale jde o  malý,
symbolický krůček k  lepší uživatelské
použitelnosti openSUSE pro multimédia.
Kdo chce získat mnohem větší možnosti,
prostě si nainstaluje MPlayer (případně
s nějakým frontendem) tak jako dřív. Na
tom se nic nemění.

Systém správy barev Oyranos a jeho frontend KolorManager

Amarok přehrávající MP3
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Zvýrazňování výrazů v grepu
Mezi dalšími novinkami lze zmínit na-
příklad „obarvený“ grep. Ve výchozím
nastavení grep barví ve výstupu hledaný
výraz; připomíná to zvýrazňování výrazů
na webu při přechodu z  vyhledávačů.
Může se to hodit pro lepší orientaci ve
výsledcích.
Ostatní novinky
Nového je toho samozřejmě mnohem
víc. V  repozitářích lze najít například
webový prohlížeč Chromium 16, group-
ware Horde 4 či cloudové technologie
OpenStack, OpenNebula a  Eucalyptus.
Z vývojových nástrojů je k dispozici na-
příklad LLVM3, clang a nástroje pro jazyk
Go. Podrobnější informace najdete na
portálu openSUSE.
opsenSUSE 12.1 na notebooku
Minule jsem si stěžoval na problémy
spojené s provozem openSUSE 11.4 na
notebooku. Jednalo se hlavně o chybu
v jádře, v ovladači DRM pro grafické kar-
ty Intel. Tehdejší stav prakticky vylu-
čoval provozování openSUSE na
noteboocích s některými typy těchto ka-
ret. U openSUSE 12.1 tedy šlo v první řa-
dě o to, zda bude vůbec co testovat.

Instalace proběhla hladce, podobně
jako na virtuálním stroji a  fyzickém
desktopu. Tím to ale naštěstí neskončilo
a i nastartovaný systém fungoval zcela
bez problémů, včetně těch popsaných
minule. Chyba v  jádře byla tedy už
zjevně opravena a používání openSUSE
12.1 na strojích s Intel Extreme Graphics
II již nestojí nic v cestě.

Co se týká dalších funkcí, s bezdrá-
tovými sítěmi žádné potíže nebyly, vy-
hledávání i  připojování fungovalo bez
jakýchkoli problémů. Podobně potěšily
i funkce související s řízením spotřeby –
dokonce bylo vyslyšeno mé volání
(přestože jsem tak formálně nečinil, jen
jsem se o tom zmiňoval v recenzích) po
tom, aby se i při připojeném adaptéru
zavřením víka notebook uspával do
paměti. Někoho taková funkce nepotěší,
někoho ale ano. Názory na to mohou být
různé, ale nemuset přemýšlet o tom, zda
nejdřív odpojit adaptér a pak teprve za-
klapnout víko či naopak, považuji za
uživatelsky příjemnější.

Zajímavé by jistě bylo srovnání dis-
tribucí z hlediska spotřeby, ovšem vz-
hledem k  problémům s  minulou verzí
distribuce jsem srovnávací test na svém
notebooku provést nemohl. Pokud by se
někdo k takovému testu odhodlal, může

přispět svými poznatky například do ko-
mentářů.
GNOME 3.2
Minulá verze distribuce openSUSE byla
specifická v tom, že kromě stabilní verze
prostředí GNOME (2.32) obsahovala také
preview verze 3. openSUSE 12.1 obsahuje
již jen jednu verzi, a to GNOME 3.2. Bo-
hužel virtuální stroj tomuto prostředí
„nevoní“ a  reaguje na něj chybovou
zprávou.

To však nebrání provozu prostředí
a  jeho vcelku hladkému používání.
GNOME a  jeho aplikace běží svižně,
vzhled se oproti verzím 2.x posunul vel-
mi kupředu a „vymoženost“ odstranění
tlačítek pro minimalizaci a maximaliza-
ci do openSUSE 12.1 nepronikla. Není te-
dy důvod, proč GNOME 3.2 v  této dis-
tribuci nepoužívat.
Zkušenosti s provozem
Kromě již popisované syrovosti progra-
mu Apper se při testování neobjevily
žádné významné problémy. Distribuce
působí „bezešvým“ a dobře odladěným
dojmem (ostatně na Milestone 3 jsem
v červenci testoval KDE 4.7 a už tehdy
působil systém dobrým dojmem,
přestože byl ve stavu značné rozpra-
covanosti).

Subjektivně se systém openSUSE 12.1
zdál být o  něco pomalejší než starší
verze, spotřebovával více paměti a při
paměti 1 GB a  méně mnohem častěji
sahal na disk. V takové situaci je dobré
odhalit viníka. Pohled na tabulku proce-

sů ukazuje značnou „nenažranost“ pro-
cesů Akonadi, problém se tedy zdá být
v  tomto. Stačilo Akonadi odinstalovat
(s ním samozřejmě „odešly“ i programy,
které na něm závisejí – tedy Kontact,
KMail, KAddressBook a další) a problém
zmizel. Proto doporučuji těm, kdo chtějí
používat openSUSE 12.1 na slabším po-
čítači s  nepříliš velkým množstvím
paměti, volit jiné desktopové prostředí
než KDE nebo odstranit ze systému
Akonadi (pokud není potřeba používat
programy, které na něm závisejí). Při
paměti 2 GB a  více už tyto problémy
nejsou.

Výrazně pomalejší je oproti před-
chozím verzím start systému. V tomto se
lze samozřejmě utěšovat tím, že to není
potřeba dělat často – ale i tak je to ne-
příjemná věc. Příčinou je zřejmě přechod
z programu init na systemd a s tím sou-
visející syrovost. Nelze tedy do budouc-
na vyloučit odladění k výrazně vyššímu
výkonu.
Celkový dojem
Distribuce openSUSE udělala ve verzi 12.1
ohromný krok kupředu. Byla vyřešena
řada drobností, které v  systému pře-
trvávaly léta a kazily dojem z jinak kva-
litní distribuce. Z  openSUSE je nyní
velmi stabilní, spolehlivý a propracovaný
systém, který se nainstaluje a  lze ho
hned plnohodnotně používat. K nepří-
jemným vlastnostem nové verze patří
vyšší paměťové nároky v  KDE (dané
změnou architektury KDE PIM) a rela-
tivně pomalý start.

Používání GNOME 3.2 v distribuci openSUSE 12.1
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ta byla optimalizace link-time. Vy-
lepšený výkon, dosažený touto optima-
lizací, však není nikterak zásadní
v porovnání s verzí 11.4.

Z programového vybavení zde nalez-
neme většinu známých programů
v novějších, ale již prověřených verzích
– Firefox 7, Chromium 17, Thunderbird
7, LibreOffice 3.4, Gimp 2.6 a  další.
Chování programů je bezproblémové
a při běžném používání jsem se nedočkal
nějakých pádů nebo neočekávaného
chování.
Novinky se představují
Novinek je zde celé množství, a  kdy-
bychom měli rozebírat celý changelog,
byl by článek poměrně rozsáhlý. Vybral
jsem tedy jen ty nejpodstatnější, které
mě zaujaly.
ownCloud
Žijeme v  roce 2011 a  vývojáři si jasně
uvědomují, že dnes většinu dokumentů
máme (například) v Dropboxu, přátele
na Facebooku a  hudbu pro změnu na
Spotify. Vším dnes proniká cloud se vše-
mi výhodami i nebezpečími, která se tím
otevírají. Protože si vývojáři tato rizika
uvědomují, přicházejí se službou
ownCloud, která nechává vše pěkně pod
vaší kontrolou.

Zjednodušeně si spustíte na svém
vlastním počítači cloudovou službu pro
vaše osobní použití. Data tak budete mít
vždy k dispozici kdekoliv na cestách, ale
zároveň i fyzicky pod kontrolou. Služba
ownCloud poskytuje také multimediální
přehrávač, funkci kalendáře a synchro-
nizaci kontaktů.

Má to samozřejmě i pár nevýhod. In-
stalaci a  nastavení nezvládne každý
a  hlavně musíte mít počítač neustále
online a zapnutý. To openSUSE řeší po-
mocí aplikace mirall, která vám jedno-
duše nastaví ownCloud na vaši doménu
na serveru. Funkce je to zajímavá, ale
zásadní průlom bych od ní nečekal.
Snapper
Do distribuce se dostal také Snapper.
Jedná se o  nový nástroj pro vytváření
snímků souborového systému Btrfs. Má-
te tak možnost nejen si prohlížet před-
chozí verze svých souborů, ale i  jed-
notlivé soubory zpětně obnovovat. Sna-
pper je plně integrovaný, takže vám
umožňuje i obnovu systému před aktua-
lizací anebo změnou konfigurace.

Go
Toto vydání openSUSE je první větší dis-
tribucí, která přináší programovací jazyk
Go, nový otevřený jazyk od Googlu. Go je
jednoduchý a  rychlý jazyk umožňující
například snadnou obsluhu vícejád-
rových a síťových počítačů. Kombinuje
rychlost dynamických jazyků s výkonem
známým například z C a C++.
Tumbleweed
Tady se nejedná o  novinku v  pravém
slova smyslu, protože Tumbleweed již
fungoval v předchozích verzích, ale do-
šlo k mírné změně v repozitáři (pro další
verze openSUSE již nebude tato změna
potřebná). Tumbleweed je repozitář po-
skytující uživatelům takzvané rolling re-
lease (průběžnou aktualizaci).
Dojmy z provozu
Překvapila mě jednoduchost doinstalace
podpory přehrávání MP3. Po spuštění
hudebního přehrávače (bez požadavku
na přehrání) jsem byl ihned informován
o chybějící podpoře MP3 a byla mi na-
bídnuta možnost instalace. Po zadání
hesla se vše samo nainstalovalo a  po
zvolení hudebního souboru již vše
fungovalo skvěle. V předchozích verzích
jsem musel balíčky instalovat ručně ne-
bo pracněji.

Pro správu softwaru zde přibyl správ-
ce Apper. Je preferován a při stahování
RPM z internetu je vybrán jako výchozí
aplikace. Asi jsem příliš zvyklý na YaST2

(připomíná mi správu softwaru z Man-
drivy), ale nový správce mě neoslovil.
Hlavně se mi několikrát během hledání
samovolně zavřel. Ale slouží i pro správu
aktualizací, takže i když jej nebudu chtít
pravidelně využívat, stejně se s ním se-
tkám.

Reakce celého systému byly přimě-
řené. Na nic jsem nemusel čekat a ani
nebylo nutné spouštět konzoli pro
úpravu zvolených nastavení. Vše je pěk-
ně dostupné přes menu.
Dojem: velmi dobrý
Osobně jsem velice potěšen z běhu ce-
lého systému. Je vidět, že vývoj za po-
sledních osm měsíců ušel pořádný kus
cesty. Hlavně se to projevuje na stabilitě
a  sofistikovanosti celého systému. In-
stalace proběhla hladce a systém je ihned
po ní připraven k použití. Snadné přidání
repozitářů komunity je skvělou vlast-
ností, kterou by se mohly ostatní dis-
tribuce inspirovat. Nebál bych se dopo-
ručit openSUSE jako první distribuci
nějakému nováčkovi. Komunita okolo
této distribuce sice není tak velká jako
u Ubuntu, ale zase u ní můžete očekávat
jistotu a oporu v tradicích.
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tury. Možná by se slušelo jednotlivé ob-
lasti roztřídit do záložek, přispělo by to
rychlejšímu pohybu mezi jednotlivými
přepínači. Nicméně možnosti předna-
stavení jsou bohaté a troufám si říci, že
překračují potřeby běžného uživatele.
Ovšem někteří z nás ocení detailní vyla-
dění programu dle osobních preferencí,
a  také existuje spousta proměnných
hodnot, se kterými jednou za čas bojuje
každý uživatel. Takže díky bohatému
zpracování možností nastavení se může-
te vyhnout hledání proměnných v nápo-
vědě.

Kreslicí a editační funkce:slušný standard
Program obsahuje standardní sadu kres-
licích a editačních nástrojů. Jmenovat
jednotlivé příkazy tedy nemá smysl. Jen
bych se zmínil o detailech, kterými mne
Bricscad zaujal. Jako první bych zmínil
dobře zpracovanou správu hladin s vel-
mi šikovně fungujícím filtrováním. Zají-
mavou pomůckou jsou také přepínače
barvy entit, pro které je vytvořen samo-
statný ovládací panel s ikonami. Pro na-
stavení nejpoužívanějších barev entit
tedy nemusíte rozbalovat roletku, jedno-

duše kliknete po dotyčné ikoně a barva je
nastavena jako aktuální. Když pomine-
me fakt, že rozumnější je dodržovat na-
stavení barev jakož i typů a tlouštěk čar
„DleVrstvy“, tak je to poměrně zajímavá
funkce.

Samozřejmou schopností programu
je práce s bloky a jejich atributy. Jejich
tvorba, editace a používání se provádí
standardním způsobem jako v ostatních
CAD aplikacích. Ve verzi 11 postrádám
pouze podporu dynamických bloků, což
by se mohlo s příchodem další vývojové
verze změnit. Vždyť právě dynamické
bloky jsou dnes již neodmyslitelnou po-
můckou, pakliže nejsme uživateli pro-
fesní nástavby.
Připojení externích dat:vše je možné
Jako externí referenci můžete připojit
výkres ve formátu .dwg, .dxf a dále pak
obrázková data v  mnoha různých for-
mátech. Velkou výhodou je možnost
připojení dat v .pdf formátu, cožmůže
být v praxi také důležitý pomocník.
Tisk a export výkresu
Při tisku se setkáte s běžným cadovským
tiskovým dialogem, vše najdete na svém
místě. Tisk entit probíhá dle přednasta-
vených tabulek stylů .ctb nebo .stb, kte-
ré samozřejmě můžete upravit podle
svých představ. Jediným chybějícím ná-
strojem je pro mne uložení různých tis-
kových nastavení pro jedno rozvržení.
Závěr: slušný výkon
Na samý závěr musím konstatovat, že
Bricscad předčil má očekávání. Jako
velkou přednost programu hodnotím
kvalitu zpracování, nemalé množství
profesních nástaveb a  také samotnou
cenovou politiku výrobce. Poměr vý-
kon/cena je opravdu velkým lákadlem
a zřejmě také hlavním marketingovým
esem Bricscadu. Přestože do segmentu
2D CAD aplikací vstoupil Draftsight,
který je nabízen bezplatně, myslím si, že
Bricscad najde své spokojené uživatele
díky zmiňovaným profesním doplňkům.
Tato možnost uživatelům Draftsightu
zatím chybí.
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OpenStreetMap
Prednášku OpenStreetMap – Slobodná
wiki mapa sveta by sme mohli zaradiť
medzi štandard pre vyberanie prednášok
na LinuxAlte. Zaujímavý projekt posta-
vený na  open-source technológi-
ách s dátami šíriteľnými pod slobodnou
licenciou, prezentovaný človekom, kto-
rý sa tomu rozumie. Michal Páleník je
jedným z  členov portálu freemap.sk,
ktorý sa zaoberá práve mapovaním Slo-
venska. OpenStreetMap je totiž pre mapy
to isté ako Wikipedia pre encyklopédie.
Dáta pochádzajú od veľkého množstva
rôznych skupín a  jednotlivcov, ktorí
z času na čas organizujú výpravy a s GPS
v ruke vypĺňajú biele miesta na mape.
Niekoľkokrát sa prednášajúci pokúsil pu-
blikum trochu prebrať výzvami na
prispievanie, na ktoré mal pripravený
malý megafón. Napriek tomu veľká časť
publika spala ďalej.

Aký zmysel má snaha zostrojiť tak-
úto komunitnú mapu, keď je na interne-
te toľko máp už dostupných? Dôvodom
je, že na väčšinu „voľne“ dostupných
máp je možné sa len pozerať a prístup
k dátam je drahý, licenčne obmedzený,
alebo úplne znemožnený. Na druhej
strane s dátami OpenStreetMap sa dajú
realizovať veľmi zaujímavé nápady.

Existuje napríklad projekt pre le-
tecký simulátor X-Plane, ktorý umožňu-
je lietať nad „skutočným“ terénom,
ktorý nieje limitovaný na zopár najpo-
pulárnejších lokácií, ako to býva v ko-
merčných simulátoroch.
Nové Ubuntu
Už tradične, ako každým rokom, prezen-
toval Vojtěch Trefný najnovšie Ubuntu,

tentoraz Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot.
A ak ste čítali jeho recenziu, už viete, že
nadšením pre rozhranie Unity práve ne-
prekypuje. Prezentácia noviniek bola
stručná, krátko bol ukázaný nový Správ-
ca softwaru a 2D verzia Unity (3D akcele-
rácia na staršom netbooku nefungovala).
Už po dvadsiatich minútach bol čas na
otázky, ktoré neboli až tak rýpavé, ako by
človek čakal. Toto bola naozaj asi naj-
stručnejšia z prednášok celého LinuxAl-
tu a ako neskôr prednášajúci zhodnotil
na svojom Twitteri: „Na příští rok si bu-
du muset najít lepší téma, udělat lepší
přípravu a víc spát.“
Elektronické podpisy
Na zostávajúcich dvadsaťminút som sa
mohol ísť presunúť na prebiehajúcu
prednášku o  PKI. Vo svojej prednáške
Elektronické podpisy povedal Rudolf
Klusal všetky základné informácie ohľa-
dom elektronických podpisov, certifiká-
tov, ich overovania a  zneplatňovania.
Musím sa priznať, že táto prednáška ma
lákala asi najmenej, vzhľadom na to, že
študujem informačnú bezpečnosť
a o elektronických podpisoch som počul
užminimálne päť úvodných prednášok.
Ak ste však o  PKI ešte nepočuli, táto
prednáška patrila k lepšiemu štandardu.
Geany vs. podivné projektyv brmlabe
Ďalšia prednáška, ktorú som chcel stih-
núť, sa volala Geany: napůl skvělý tex-
tový editor, napůl vývojářské prostředí.
Ide o odľahčené textové IDE, ktoré je po
správnom nastavení pomocných príka-
zov, pluginov a templatov vcelku konku-

rencie schopné aj v porovnaní s niekto-
rými ťažkotonážnymi IDE. Miro Hrončok
sa nás o  tom snažil presvedčiť podľa
hesla „Skutoční programátori používajú
vim, leniví programátori používajú
Geany“. Prednáška bola veľmi zábavná,
aj keď nie úplne tak, ako to jej tvorca
pôvodne zamýšľal. Nie, že by sme sa
o  Geany nič zaujímavé nedozvedeli,
hlavnou náplňou prednášky sa však ne-
dopatrením stal boj s požičaným note-
bookom, na ktorom bežala z USB disku
distribúcia Xubuntu. Hlavným ponau-
čením prednášky teda zostáva, že pri
práci s dd treba byť opatrný, pretože je to
mocný nástroj, s  ktorým sa dá veľmi
jednoducho znefunkčniť produkčný stroj
(a  potom si budete musieť narýchlo
požičiavať notebooky).

Vo vedľajšom sále bežala nemenej
zábavná, ale objektívne oveľa lepšia
prezentácia Hackerspace a Open Hard-
ware Pavola Rusnáka z  pražského br-
mlabu. Brmlab je hackerspace, teda
miesto, kde sa stretávajú hackeri
(v pôvodnom význame slova), aby spolu
mohli pracovať na podivných projek-
toch. Pražský brmlab je napríklad
jedným z miest, kde by ste si mohli na
vlastnej koži vyskúšať programovanie
pre Kinnect, o ktorom bola prednáška
predchádzajúci deň.

Asi najzaujímavejším zariadením
bola 3D tlačiareň RepRap. Dokáže tlačiť
plastové objekty, ktoré si viete jedno-
ducho vymodelovať, alebo dokonca sti-
ahnuť z  webu. Jediné obmedzenie na
model je, že musí byť dobre rozdeliteľný
na tlačené vrstvy. Plast, ktorý tlačiareň
používa, je identický s tým, z ktorého sú
vyrobené napríklad kocky LEGO, takže
vytlačené výrobky sú aj dostatočne
pevné a odolné. Navyše sa na ňom dá
vytlačiť väčšina súčiastok k  RepRapu,
takže ak by ste mali záujem, určite sa
s pražskými brmlabistami budete vedieť
na niečom dohodnúť. Myslím, že som po
tejto prednáške nebol jediný, komu
vŕtala v hlave otázka, prečo nemá každá
domácnosť aspoň jeden.
LinuxAlt 2011 za nami
Týmto sa v podstate ďalší ročník skončil.
Na programe už bolo len vyhlásenie
tomboly a  pre veľkú časť osadenstva
cesta domov. A  ak nenastane koniec
sveta, bude následujúci rok o takomto
čase LinuxAlt 2012.
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