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U  velkého německého slovníku se
ještě více projeví velká provázanost da-
tabáze firmy Lingea. U hledaného slova
má uživatel k dispozici kromě významů
(synonyma, antonyma nebo i  homo-
nyma) také všechny kolokace a  tvary
daného slova. Například pro slovo „Fuß“
slovník nabídne na dvě desítky kolokací
(například „Fußball“, „Fußbad“,
„Bleifuß“ a další) a také tvary „Beifuß“
a „Hinterfuß“. Podobně jako u anglické-
ho slovníku je připravena funkce tvaro-
sloví, která pro německý jazyk ještě více
nabývá na významu. Uživatel si může
nechat zobrazit pády u  podstatných
jmen, časování u sloves (základní, mi-
nulý, ostatní časy), tvary, stupňování
a členy u přídavných jmen, a to dokonce
v  určité i  neurčité variantě. Všechny
jmenované funkce najdete samozřejmě
i v anglické verzi.

Je Lingea Lexicon 5 velký slovník
opravdu velký? Inu, sto tisíc hesel (ang-
ličtina i němčina má téměř stejný počet)
není málo, a i když byste možná našli na
českém trhu (nelinuxový) elektronický
slovník s  větším počtem významů,
hlavní silou Lexiconů byla vždy kvalita
korpusu. Klíčem k úspěchu je podle mé-
ho názoru několik vzájemně prová-
zaných věcí: dobrý korpus, provázanost
hesel, aktuálnost a  živost, významy,
tvary a vysoký počet příkladů. Korpus je
také potřeba udržovat „fit“ – vyhodit
z  něj výrazy, které se už nepoužívají,
případně přidat nové – aktuální. Když
k  tomu připočteme tvarosloví a  inte-
ligentní způsob, jakým Lexicon 5 v data-
bázi hledá, máme jasno. Tohle nevy-
budujete za pár měsíců nebo rok – po-

třebujete nejprve vyvinout software,
kterým budete takové množství výrazů
spravovat. Pak potřebujete chytré lidi,
různé mechanismy kontroly a testování.
Společnost Lingea kromě slovníků do-
dává technologie internetovým vyhle-
dávačům a jejich databáze a algoritmy
pohánějí také známé komerční pro-
gramy firem, jako je Microsoft nebo
Adobe. Vše se na výsledku projeví –
v tomto případě kladně.

Podobně jako profesor Nejedlý z Ci-
mrmanovy hry Švestka se dostávám
zpátky k  původní otázce. Totiž na
chalupu... Ano, Lingea Lexicon 5 velký
slovník (anglický i německý) je velký, ale
hlavně chytrý. To je výhodná kombinace.
Velký slovník aktivně používám od roku
2003 při každodenní práci a mohu po-
tvrdit, že málokdy dojde k tomu, že mu-
sím hledaný termín googlit, protože jej
Lingea Lexicon nenajde. Jsem si na-
prosto vědom, že tato informace může
být pro čtenáře nerelevantní, nebo příliš
zavádějící (každý má jiné znalosti jazyka
a  jiné nároky), a  proto doporučuji
jednoduchý test s  použitím on-line
slovníků firmy Lingea. Tyto slovníky
však nemají tak široký záběr jako velký
slovník, odborný slovník nebo dokonce
slovník platinum, ale pro základní zori-
entování a náhled na formu prezentace
jistě postačí.

Neexistuje software, který by byl bez
chyb. Proto musím upozornit na několik
drobností, které mi trošku vadily.
Předně mě trošku zmátla funkce pře-
kladu slov pod kurzorem – pod Linuxem
je tato vlastnost sice funkční, ale musíte
slovo nejprve označit (výběrem – není
třeba kombinace Ctrl+c). Tohle byl ale
spíše problém nepochopení toho, jak li-
nuxová verze funguje – očekával jsem

TÉMA ČÍSLA

Němčina – výsledek hledání

Ostatní – nápověda
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stejné chování jako na Windows. Další
vadou na kráse byl takzvaný mini-režim,
kdy se okno programu zmenší a převede
se do režimu Vždy navrchu. Toto mi
v  aktuální stabilní verzi Ubuntu (čistá
instalace) nefungovalo, nicméně lze to
řešit snadno – do režimu Vždy navrchu
se dá přepnout pravým poklepáním na
pruhu úloh – pak to už funguje. Tím vý-
čet problémů v  podstatě končí –
v prvním případě jde spíše o nepřesnou
informaci v nápovědě a ve druhém pří-
padě můžete funkci obejít funkcí ope-
račního systému.

Lingea Update Center

Co mi trošku chybí (a ani předchozí
verze to neobsahovala), je automatická
aktualizace – vývoj linuxových distribucí
je rychlý a dravý a může se stát, že váš
slovník (program) může zastarat. Poten-
ciální aktualizace by však měla být
možná ručně – přes stránky výrobce.
A také musím povzdechnout nad chy-
bějící klávesovou zkratkou u vlastnosti
Napovídat hesla při zadávání, kdy se si-
ce zobrazí seznam nejpravděpodob-
nějších hesel, už když je píšete, nicméně
tyto návrhy lze vybrat pouze myší (ne-
funguje ani šipka ani klávesa [Tab]). A to
je pro mě bez možnosti užití klávesnice
pomalé. Navíc se kurzor v  zadávacím
poli nepatrně zasekává, což je důsledek
průběžného hledání hesel a „pisálky“
všemi deseti, kteří v době zadávání hes-
la koukají na obrazovku, to může trošku
mást a  zpomalovat. Hudebníci tohle
dobře znají – stačí se mikrofonem na-

hrávat, signál opozdit o  pár set mili-
sekund a  pouštět si jej do sluchátek.
Neřeknete ani jednu souvislou větu – to
je zaručené. Tuto funkci však můžete
v nastavení vypnout, cožmě učinilo zase
šťastného.

Aplikace samotná se chová úplně
přesně jako na Windows a stejně i vypa-
dá. Nevím, jakou knihovnu pro vykres-
lování grafických prvků ve firmě Lingea
použili, ale výsledek je velmi příjemný
(tipnul bych si dokonce vlastní vývoj
toolkitu – starší verze byla postavena na
GTK+). Každopádně se nyní sjednotil vý-
voj všech verzí (MacOS jen odhaduji), což
pro nás linuxáky znamená jediné –
častější vydávání nových verzí, aktua-
lizací a pružnější reakce na změny. Dů-
ležité je také to, že se program bez
problémů spustil – všechny závislosti,
které by mohly být problémové, jsou
distribuovány společně s  programem.
Programátoři mysleli i  na takovou
„drobnost“, jako je font – součástí
programu je tedy font DejaVu. Vývojový
tým prostě nic nenechal náhodě a tímto
„defenzívním“ přístupem si u mě získal
další body. Riziko, že by se program na
té či oné verzi distribuce nespustil, je te-
dy minimalizované. Vida, ono to jde!
Firma Lingea by mohla jít příkladem ji-
ným softwarovým firmám.

Nabídka firmy Lingea nekončí jen
velkým slovníkem. Koupit si můžete
studijní slovníky, odborné slovníky

(ekonomický, lékařský, právnický...)
nebo také produkty z  řady EasyLex2
(slovníky nemají tolik funkcí, neob-
sahují přídavné databáze – ale jsou
levnější). V nabídce najdete i slovníky
pro PDA, tištěné slovníky, různá vý-
hodná balení (tištěný slovník + elektro-
nická verze) a  také speciální anglický
slovník Platinum – nejrozsáhlejší u nás.
A nabídka se pochopitelně neomezuje
jen na angličtinu a  němčinu – stačí
navštívit stránky Lingea.cz a dozvíte se
více.

Sečteno a podtrženo – Lingea Lexicon
5 (jakákoliv varianta či jazyková mutace)
je podle mého skromného názoru jasně
nejlepší volbou (zřejmě nejen) na čes-
kém trhu. Tohle platí nejen pro Linux,
ale i když (zatím) používáte Windows.
Využití najde produkt jak v  domácím
užití (slovníky jsou vhodné také pro
studenty jako studnice nových informa-
cí týkajících se témat i  gramatiky
s možností zkoušení), ale i v obchodní
sféře. Linuxová verze se i přes těch pár
vad na kráse povedla, protože jí výrobce
věnoval dostatečnou pozornost a péči.
V podstatě nemá komerčního soupeře
a open-source slovníky mají kromě je-
diné výhody (jsou zadarmo) nevýhodu
hlavní – korpus nevalné kvality. Pokud
tedy chcete ve svém slovníku rychle
nalézat relevantní překlady, sáhněte po
Lexiconu 5.

Anglický – virtuální klávesnice
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Velká část článků, především z oborů
biologických a medicíny, je ovšem roz-
poznána a  během chvilky po importu
jsou všechny informace doplněny. Méně
zastoupené obory či specifičtější již
někdy potřebují dopsat informace ručně.
Pokročilá nastaveníMendeley
Vraťme se nyní zpět k nabídce Tools |
Options. Na kartě Document Details
nastavíte, jaké položky se mají zob-
razovat v pravém sloupci v hlavním okně
rozhraní programu.

Karta File Organizer vám dovolí na-
stavit automatické kopírování souborů
z  databáze do některého adresáře na
disku, případně přejmenovávat dle nej-
různějších kritérií. Opakem karty File
Organizer je karta Watched folders.
Mendeley stejně jako správce hudby umí
hlídat adresáře, a pokud do zde nasta-
veného adresáře nahrajete libovolné
PDF, přidá se do vašeho Mendeley.

Velice důležitou položkou je karta
BibTeX. Zde nastavíte export do soubo-
ru .bib, se kterým umí pracovat TeXové
sázecí systémy. Rozhodně doporučujeme
zatrhnout první možnost – Escape La-
TeX special characters. Po zatržení
Enable BibTeX syncing se v nastaveném
adresáři objeví soubor library.bib, který
zavedete známými způsoby do TeXu
anebo LyXu.

Karta Zotero / CituULike nastavuje
tyto dva pomocníky. Zotero je rozšíření
pro Firefox pro správu a přidávání elek-
tronických zdrojů a  CituULike je stu-
dentská digitální knihovna referencí.
Pokud ale máte Mendeley, můžete vše
spravovat z něj.
Pluginy
V  nabídce Tools ovšem jsou mnohdy
k dispozici i různé pluginy. Pojďme si je
představit.
Plugin do prohlížeče
V tuto chvíli je termín „plugin“, jakožto
zásuvný modul do prohlížeče, značně
nadnesený. Plugin do prohlížeče ve své
podstatě není nic víc než jen chytře na-
psaný odkaz, který si vložíte mezi své
záložky v  prohlížeči. Poté, jakmile na
některé z podporovaných stránek najde-
te vhodný článek, stačí klepnout na tuto
záložku a během chvilky máte ve svém
Mendeley tuto publikaci dostupnou.

TÉMA ČÍSLA

Mendeley s vloženými dokumenty

Článek potřebující kontrolu

Nastavení exportu BibTeXového souboru
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funkční ukázkou aplikace ve výuce obsa-
žených technologií a postupů.
Virtualizace
Vybrané servery využívají virtualizační
platformu Citrix XenServer a  pro
testování také Proxmox Virtual Environ-
ment. Pro virtualizaci na lokálních počí-
tačích se používá oblíbený VirtualBox,
který nevyžaduje žádné větší znalosti
virtualizace obecně, a tak ho ocení nejen
studenti, ale také učitelé při přípravě na
výuku a provádění praktických ukázek.
Open source při výucepočítačových sítí
Při výuce počítačových sítí v rámci Filo-
zofické a Pedagogické fakulty se jeví ja-
ko nezbytné seznamovat studenty
s  open-source technologiemi. V  praxi
budou často narážet na velmi omezené
finanční zdroje, které může daná or-
ganizace vyčlenit na vybudování
a  obnovu síťové infrastruktury. Open-
source řešení jsou mnohdy funkčně
srovnatelná nebo lepší než uzavřené
technologie, a tak mohou nahradit pro-
prietární produkty. Z tohoto důvodu stu-
denti během výuky aktivně pracují
s open-source softwarem a učí se ho vy-
užívat s ohledem na svou budoucí praxi.
Jako příklad můžeme jmenovat výuku
(včetně instalace a zprovoznění na svém
testovacím serveru) open-source re-
dakčního softwaru Drupal, který dále vy-

užijí nejen budoucí učitelé na školách, ale
také v  dalších organizacích – knihov-
nách, archivech či muzeích.

Od tohoto akademického roku je
v  rámci Filozofické fakulty k  dispozici
specializovaná učebna pro výuku počíta-
čových sítí, instalaci, údržbu a záchranu
dat fungující kompletně na open-source
softwaru. Tato učebna vznikla s ohledem
na specifické potřeby a požadavky stu-
dijního oboru Počítačová podpora v ar-
chivnictví (více na kpvha.katedry.cz).

Open source ve výuce obecně
Také ve výuce předmětů zaměřených na
základy práce s ICT a na získávání počí-
tačové gramotnosti se využívá open-
source software. V obecně zaměřených
předmětech je to zejména kancelářský
balík OpenOffice.org, který je dnes spíše
nahrazován LibreOffice. V jeho textovém
procesoru (Writer) studenti vytvářejí se-
minární i  závěrečné práce a  učí se
pravidlům práce v textovém procesoru
obecně. Další využívanou částí tohoto
kancelářského balíku je tabulkový pro-
cesor Calc, ve kterém studenti získávají
základní dovednosti pro statistické
zpracování dat nejen v seminárních pra-
cích. Na Pedagogické fakultě si studenti
pro vytváření výukových materiálů oblí-
bili kreslicí nástroj Draw.

Pro výuku počítačové grafiky je vyu-
žíván open-source vektorový editor
Inkscape a  bitmapový editor GIMP.
Obojí lze vhodným způsobem využít
nejen v předmětu Počítačová grafika, ale
i v ryze odborných předmětech k tomu
vhodných. Další nástroje umožňují vy-
tváření a manipulaci s populárními PDF
soubory. Nespornou výhodou všech
těchto nástrojů je jejich legální
dostupnost pro studenty doma a později
i v zaměstnání.
E-learning Moodle
Na UHK byl v  tomto roce nasazen za
účasti občanského sdružení RokIT
Learning Management System Moodle.

Nový server pro Moodle

Školení Moodle
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je třeba se ponořit dříve, než se střetne
s hladinovou lodí. Pochopit systém hry
není alespoň zpočátku vůbec jedno-
duché.

Třešničkou na dortu jsou pak strate-
gické hry Šachy či Oware.
Grafický editor Tux Paint
Tento vynikající kreslicí program lze
spustit ze sady GCompris nebo samo-
statně. Pro malé děti je obtížné pracovat
s  klasickými aplikacemi pro tvorbu
grafiky (vhodný je maximálně KolourPa-
int, což je de facto kopie známého
Malování z Microsoft Windows), proto
vznikl tento program kreslení v mnohém
usnadňující. Pomocí tužky lze samozřej-
mě standardně kreslit, k dispozici je však
také vynikající ikona Razítko, kde malý
malíř nalezne spoustu předdefinovaných
zvířat, obrázky ovoce a zeleniny, ošacení,
staveb či předmětů denní potřeby. Zde je
opravdu možné se vyřádit a ohodnotit
výsledek. Výhodou je velmi snadná mož-
nost ukládání či tisku bez zbytečných
otázek ohledně umístění souboru.
KHangMan
Klasická šibenice pro jednoho hráče, kde
lze nastavit skupinu hádaných slov a vy-
brat grafické téma. Ideální hra do rych-
lostních soutěží.
Ri-li
Logická arkáda inspirovaná klasickým
hadem. Hráčmá za úkol nalézt ztracené

vagóny, ale pozor, po každém dalším při-
pojeném voze se ovládaná souprava
zvětší a musím si dát pozor, abych do ní
vedoucí mašinou nenarazil. Samozřej-
mostí je spousta bonusů, které mohu na
trati sbírat, zajímavostí je kvíz zabývají-
cí se Listinou základních lidských práv
a svobod.
Výukové programy a hrypro žáky základnícha středních škol
V  tomto podnadpise se dozvíte, jaké
programy, výukové aplikace a hry použí-
vají starší účastníci dětských táborů, stu-
denti a absolventi počítačových kurzů.
Blender
Ve světě 3D modelování počítačové
grafiky existuje spousta programů, stu-
denti se zájmem o  tuto problematiku
mohou vyzkoušet aplikaci Blender. Ten-
to skvělý kus softwaru je velmi dobře
zdokumentován, na internetu lze nalézt
velké množství podrobných tutoriálů
v českém jazyce a pro studenty je zají-
mavý především tím, že s jeho pomocí
mohou rozšiřovat a upravovat oblíbené
počítačové hry. Mohu uvést dva známé
příklady:

V rozsáhlé RPG hře The Elder Scrolls
4 Oblivion je možné pomocí této aplika-
ce vytvořit plně hratelnou novou po-
stavu (osobně mám ve velké oblibě
kentaury, bohužel jsem zatím nenalezl

RPG hru, kde by bylo možné za tuto by-
tost hrát, naštěstí nejsem sám
s podobným smýšlením a práce na The
Oblivion Centaur Project jsou v plném
proudu).

Také ve známé hře Mount and Blade
je možné své postavě vymodelovat nové
zbraně či štíty, což dává hře zcela nový
rozměr. Naštěstí není nutné začínat vž-
dy na zelené louce, začátečníci mohou
upravovat stávající modely dostupné na
internetu. Taková možnost úprav je pro
studenty mnohem více motivující
a  hraní her se dostává do kreativnější
fáze.

Blender je v  Edubuntu již předin-
stalován v  nabídce Grafika, největší
komplikace je kupodivu instalace češti-
ny, se kterou jsem dlouho bojoval.
Čeština je v programu již obsažena, je
nutné ji aktivovat následujícím způso-
bem:

Posunout horní lištu s  nabídkami
File, All, Timeline... tak, že zajedu na
její spodní část, a  až se objeví obou-
stranná šipka, myší lištu posunu co nej-
více dolů.

Kliknu na International Fonts,
v  nabídce Language vyberu češtinu
a zakliknu tři možnosti Tooltips, But-
tons a Toolbox.

Lištu zase posunu zpět a v nabídce
Soubor kliknu na Uložit defaultní na-
stavení.
Stellarium

Počítačové planetárium, které zob-
razuje oblohu tak, jak je vidět prostým
okem. Jedná se o  poloprofesionální
program, který využívám především pro
simulaci noční oblohy v přesně daném
čase, aby byli účastníci dětských táborů
schopni určovat souhvězdí a orientovat
se podle hvězd. Aplikace nabízí po-
drobné nastavení polohy (mohu vybírat
město, k dispozici jsou i krajská města
České Republiky, nebo ručně zadat ze-
měpisnou šířku a  délku a  dokonce
i nadmořskou výšku pro co nejpřesnější
simulaci), data a času, oblohy a pohledu
(různá krajina, odkud pozoruji, výběr
hvězdné mytologie různých starověkých
národů, nastavení ekvatoriálních mří-
žek, světových stran apod.), vyhledávání
objektů, zobrazení popisu, tvaru a velmi
efektivních kreseb souhvězdí. Veškerá
nastavení jsou k dispozici ve dvou vyjíž-
dějících nabídkách umístěných v levém
dolním rohu a  vespod okna šikovně
umístěných tak, aby zabírala minimální
část obrazovky. Stellarium podporujeRi-li
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celou řadu zásuvných modulů, které lze
stáhnout z domovské stránky.

Program nainstaluji pomocí Synap-
ticu – balíček stellarium, následně spus-
tím z menu Věda.
Celestia EDU
Celestia je už komplikovanější astrono-
mický program, určený spíše než k pozo-
rování hvězdné oblohy ke zkoumání
celého vesmíru. Slouží primárně k výuce
astronomie či průzkumu fyzikálních
vlastností planet. Jedná se o  projekt
s rozsáhlou uživatelskou základnou a ne-
smírným množstvím rozšíření. Pro Edu-
buntu je k  dispozici jako balíček
s názvem celestia, na stránce s nejrůz-
nějšími rozšířeními Celestia Motherlode
se však objevil velmi zajímavý projekt
Celestia Educational Activities, který
aplikaci dále rozšiřuje pro výukové účely
– nabízí soubor nejrůznějších aktivit,
které uživatele provedou celým
vesmírem (zkoumání Sluneční soustavy,
objektů za naší soustavou, plány na
transformaci Marsu, život a smrt planet
a  hvězd, cestování nejrůznějšími kos-
mickými plavidly či hledání mimozem-
ského života). Bohužel toto sestavení je
k dispozici pouze pro systém Microsoft
Windows (nejedná se o plugin do stáva-
jící instalace) a nepodařilo se mi jej ko-
rektně spustit pod emulátorem Wine,
takže jej nainstaluji do virtuálního
prostředí (více o virtualizačním nástroji
Virtualbox budu psát v příštím článku).

Pro běžnou práci je však plně dostačující
program Celestia, klasické pluginy z Ce-
lestia Motherlode samozřejmě můžete
použít i zde.
Google Earth
Výborná 3D mapa světa, která je složena
z družicových snímků s přiblížením až na
jednotlivé ulice, je možné hledat nejrůz-
nější budovy (školy, banky). Její výhodou
je množství rozšiřujících pluginů, které

např. umožňují mimo vyhledávání ob-
jektů na Zemi pracovat i  s  jinými
planetami.

Aplikace je nesvobodná, proto je in-
stalace v  Edubuntu trochu obtížnější.
Nejprve nainstaluji v Synapticu balíček
googleearth-package a  lsb-core, ná-
sledně v  aplikaci Terminál pomocí
příkazu sudo make-googleearth-package

tzv. binární balíček vytvořím. Binární
soubor spustím pomocí sudo sh Google-

EarthLinux.bin a po jeho extrahování se
již spustí grafický průvodce instalací.
Zde stačí kliknout na Begin install.
Program spustím z menu Internet.
Therion
Aplikace pro tvorbu map podzemních
prostorů. Tento program jsem objevil
nedávno a ještěmě čeká jeho řádné pro-
zkoumání. Vzhledem k tomu, že v blíz-
kosti mého bydliště se nacházejí pís-
kovcové jeskyně, bych tyto rád zmapo-
val. Tuto slovenskou aplikaci je možné
instalovat pomocí programu Synaptic ze
standardního repozitáře a  k  dispozici
jsou i velmi pěkně zpracované mapy jes-
kyň na Slovensku.
OpenERP
Ve firemním prostředí se dnes většina
z nás setkává s tzv. ERP systémy. Jedná
se o rozsáhlé aplikace, které mají za úkol
integrovat veškerou agendu společnosti
do jednoho funkčního celku (logistiku,
výrobu, plánování, technologii, marke-Celestia

Google Earth
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ting, prodej, účetnictví). Nejznámější
představitelé těchto aplikací jsou sys-
témy SAP, LCS Helios, Abra G4, Money
S5, Microsoft Dynamics NAV, existují
však též kvalitní open-source alternativy
OpenERP, Compiere či Adempiere.
Zvláště pro studenty ekonomických obo-
rů je vhodné se s podobným systémem
seznámit, neboť i  když se svým ovlá-
dáním velmi odlišují, filozofie práce je
podobná.

Pro Edubuntu jsou k dispozici starší
balíčky, vzhledem k rychlému vývoji do-
poručuji stáhnout aktuální verzi ze
stránky OpenERP – jedná se o soubory
openerp-server-verze_all.deb
a openerp-client-verze_all.deb (lze též
doinstalovat webového klienta, který
však v současné době není k dispozici ja-
ko balíček). Pomocí poklepání na tyto
soubory budou aplikací Gdebi nain-
stalovány včetně svých závislostí.
Aplikací Synaptic ještě doinstaluji data-
bázový server, jedná se o  balíček
postgresql-8.4.
Nyní nás čeká trochu konfigurace

Vyvolám dialog Spustit... [Alt+F2]
a  zadám gksu gedit /etc/postgresql/

8.4/main/pg_hba.conf.
Naleznu řádek obsahující local all

all ident a poslední slovo ident vymažu
a místo něj dosadím md5.

V  terminálu restartuji databázový
server pomocí příkazu:
sudo /etc/init.d/postgresql-8.4
restart

Pomocí příkazu sudo su – postgres se
přepnu na uživatele postgres.

Pomocí příkazu
createuser --createdb --username
postgres --no-createrole --pw-
prompt openerp

vytvořím nového databázového
uživatele, vyplním heslo a  na otázku
Shall the new role be a superuser? (y/n)
odpovím n (jako no, čili ne). Pomocí
příkazu exit ukončím práci s uživatelem
postgres.

V dialogu Spustit... zadám gksu gedit

/etc/openerp-server.conf. Naleznu řádek
db_password = FALSE, kde místo FALSE
vyplním heslo, které jsem předtím za-
dával u  tvorby nového databázového
uživatele.

Opět v  terminálu příkazem sudo

/etc/init.d/openerp-server restart re-
startuji OpenERP server. Tím je řádková
konfigurace konečně za mnou. Z menu

Internet spustím OpenERP client a za-
vřu dialog informující mě o  žádosti
ohledně tvorby nové databáze.

Pomocí menu Soubor | Databáze |
Nová databáze vytvořím novou databázi.

Počkám, až se objeví dialog informu-
jící mě o jejím vytvoření. Následně po-
mocí ikony Start nastavení nakon-
figuruji rozhraní dle svých potřeb
(jednoduché nebo kompletní rozhraní,
zadání informací o společnosti, instala-
ce dostupných ERP modulů apod.). Poté
je aplikace plně připravena k použití.
Wolfquest
Tato simulace života vlka v americké pří-
rodní rezervaci je nádherná výuková hra.
Hráčovým úkolem je po výběru pohlaví
a barvy srsti vlka kompletní péče o toto
zvíře zahrnující nalezení vhodného hníz-
da, zajištění dostatku potravy, úkrytu
před většími predátory a nakonec nale-
zení druha a vyvedení mladých. Hra je
velmi kvalitně graficky zpracována. Bo-
hužel je k dispozici pouze pro operační
systém Microsoft Windows, naštěstí je
plně funkční pod emulátorem Wine.

Pro instalaci je nejprve nutné pomo-
cí Synapticu nainstalovat balíček wine.
Následně stáhnu z webu aplikace soubor
WolfQuest_Win_verze.msi. Nyní je
nutné povolit spouštění tohoto souboru
jako programu, z  kontextové nabídky
souboru zvolím Vlastnosti | Oprávnění
a zaškrtnu volbu Povolit spouštění sou-

boru jako programu. Dialog zavřu a nyní
pomocí pravého tlačítka myši zvolím
Otevřít s Zavaděč programů pro Wine.
Spustí se klasický instalátor známý ze
systému Windows, kterým aplikaci na-
instaluji. Hru spustím z menu Wine |
Programs | WolfQuest | Play
WolfQuest.
Mount and Blade
Velmi zajímavý simulátor středověkého
válečníka s výborným grafickým zpra-
cováním a značnou mírou realističnosti.
Hra umožňuje stát se nomádským
stepním jezdcem nebo obrněným rytí-
řem, důraz je kladen na jízdu na koni,
ovládání nejrůznějších zbraní a časem je
možné postavit vlastní hrad a velet sou-
kromé armádě. Jako milovník lukostřel-
by na koni si tuto činnost rád vyzkouším
i virtuálně, k dispozici je též velmi po-
drobný tutoriál, který hráče provede
všemi potřebnými činnostmi. Program je
účastníky letních táborů velmi oblíben,
hlavněmužská část populace koňmi za-
tím netknutá si po dohrání některé
z těchto misí ráda jízdu vyzkouší. Právě
zde lze využít grafický modelář Blender
pro úpravu nejrůznějších částí výstroje
a výzbroje.

Hra je opět k  dispozici pouze pro
systém Microsoft Windows, nainstaluji ji
podobně jako Wolf Quest. Spustím ji
z menu Wine | Programs | Mount&Bla-
de | Mount&Blade.

Wolfquest
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Navigace v systému poznámek
I  zde má Zim příslušné volby v  menu,
klávesové zkratky však mohou být rych-
lejší:
[Ctrl+j] Přejdi na stránku (vyžádá si jméno

stránky). Neexistuje-li dosud,
vytvoří ji a pak otevře

[Ctrl+Mezerník]
Přepíná mezi Indexem (seznamem)
sešitu a obsahem stránky

[Ctrl+z] Zpět (v historii změn)
[Ctrl+Shift+z] nebo [Ctrl+y]

Znovu (v historii změn)
[Alt+Levá šipka] Jdi v historii prohlížených

stránek o jednu vzad
[Alt+Pravá šipka] Jdi v historii prohlížených

stránek o jednu vpřed
[Ctrl+f] Najít (na aktuální stránce)
[F3] nebo [Ctrl+g] Najít další
[Shift+F3] nebo [Ctrl+Shift+g]

Najít předchozí
[Ctrl+Shift+f] Hledat ve všech stránkách
[F5] nebo [Ctrl+r] Obnov stránku

Zim je navíc chytrý, a  pokud mu to
v  nastavení nezakážete, při stisknutí
klávesové zkratky změní formátování
slova, v němž se zrovna nachází kurzor,
tedy není třeba slovo před změnou for-
mátování vybírat.

Další možnosti formátování
Možná ještě šikovnější vlastností Zimu je
takzvané automatické formátování. Pokud
například napíšete == Nadpis <ENTER>,
Zim tento nadpis automaticky zformá-
tuje jako nadpis první úrovně. Do tex-
tového souboru přitom nadpis vyznačí
podobně jako jiné wiki: ====== Nadpis

======. Automatickým formátováním lze
kromě nadpisů jednoduše získat i odka-
zy (Zim v tomto režimu jako odkaz ozna-
čí každé slovo zapsané pomocí tzv.

CamelCase, přičemž cílem odkazu je pak
stránka stejného názvu jako text odka-
zu). Samozřejmě lze odkazy zapisovat
i ve formátu http://zim-wiki.org/, ty jsou
rovněž automaticky rozpoznány. Auto-
matickým formátováním vytvoříte se-
znamy s odrážkami (stačí na začátku řádku
napsat znak „*“) či různé typy zaškrtáva-
cích políček, které mohou snadno indi-
kovat např. splnění či nesplnění úkolu.
Odkazy
Možnost snadného provázání jednot-
livých dokumentů odkazy je důležitou
zbraní každé wiki, nejinak je tomu v Zi-
mu. Slova začínající na http:// nebo
mailto: Zim automaticky označí jako
odkaz na webovou stránku, respektive
jako aktivní e-mailovou adresu. Totéž
v případě, když do poznámek napíšete
cestu k lokálnímu souboru či adresáři,
i v tomto případě ji Zim chytře rozpozná
jako odkaz. Zim ale umí i pokročilejší
zápisy odkazů:

[[http://wiki.mandrivalinux.cz/

|Mandriva Wiki]] odkáže na adresu
http://wiki.mandrivalinux.cz/, klika-
telný text však bude s  popiskem
Mandriva Wiki.

wp?Linux vyhledá řetězec Linux na
Wikipedii (mnoho přednastavených
zkratek pro často používané internetové
služby najdete v  souboru /usr/sha-
re/zim/urls.list, můžete si však nadefi-
novat zkratky vlastní, jak je popsáno
v nápovědě ke konfiguračním souborům
Zimu, lze přitom vytvářet i  zkratky
k  lokálním adresářům pomocí prefixu
file://).

Jistě ale budete chtít odkazovat také
v  rámci svých poznámek v  Zimu. Zde
bych asi měl trochu vysvětlit, co to je

TÉMA ČÍSLA

Zim také umožňuje včlenit do poznámek diagramy (modul využívá GraphViz)

Ukázka možností formátování textu a kontroly pravopisu
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jmenný prostor (možná známější pod ang-
lickým výrazem namespace). Pro účely
organizace poznámek v  Zimu si tento
pojem přeložte jednoduše jako adresář
(popřípadě složka ve Windows). Tedy ja-
kási organizační jednotka, která může
obsahovat další jednotky. Základní ad-
resář každého sešitu se jmenuje kořenový
jmenný prostor (root namespace), plní
stejnou funkci jako kořenový adresář
(root directory) v  linuxovém soubo-
rovém systému. Znak “:” zde plní funk-
ci znaku “/” (respektive “\” ve
Windows), tedy odděluje prostor-rodiče
a prostor-potomka. Každá stránka v Zimu
tvoří zároveň jmenný prostor stejného
jména.

Po tomto menším vysvětlení tedy ke
způsobu zapisování odkazů:
• začíná-li odkaz znakem ":", bude

následovat cesta odvozená od ko-
řenového jmenného prostoru

• začíná-li odkaz znakem "+", bude
následovat cesta odvozená od
jmenného prostoru aktuální stránky

• konečně je možno odkazovat i mezi
sešity Zimu, syntaxe je: :Na-

zevOdkazovanehoSesitu?JmenoStranky.

Co ještě Zim umí
Zim podporuje vkládání speciálních zna-
ků, vložíte je pomocí modulu Vložit sym-
bol, HTML entitami či ASCII kódy znaků.
Jistě oceníte automatické ukládání změn,

Zim také dokáže spolupracovat s  ver-
zovacím systémem Bazaar, díky progra-
mu GraphViz umí k aktuální stránce vy-
generovat mapu odkazů. Dále podporuje
export dat (HTML nebo LaTeX), kontrolu
pravopisu (díky gtkspell), uzamknutí
určitých stránek pro úpravy (nastavení
atributu jen pro čtení), šablony (umožňu-
jící jeden a ten samý obsah upravit pro
potřeby webových prohlížečů, tisku ne-
bo třeba Slideshow). Umí také generovat
seznam úkolů k dopracování (včetně na-
stavování priority a řazení podle ní), ne-
bo třeba i takové příjemné drobnosti jako
funkci pro vložení aktuálního data nebo
funkci, která pro vás spočítá počty řádků
a  slov dokumentu, se kterým právě
pracujete. Náročnějším uživatelům se
nabízí možnost provázání Zimu se
skripty (vkládání obsahu do Zimu lze
automatizovat pomocí modulu Rychlá po-
známka, můžete také poměrně jednodu-
še vytvořit novou položku menu pro
manipulaci s obsahem v Zimu pomocí
externího skriptu či programu). Vytvo-
řený sešit můžete dokonce pomocí
několika kliknutí exportovat do HTML
a  zpřístupnit na lokálním webovém
serveru.

Na závěr poznámka -- nenechte se
mýlit verzí programu, rozhodně se ne-
jedná o nestabilní nebo dokonce nepou-
žitelný program. Podle autorůmá verze
spíše naznačit, že Zim ještě zcela nedo-
sáhl zamýšleného rozsahu funkcionali-
ty. Já si však dovolím tvrdit, že již nyní je
velmi platným pomocníkem. Ostatně,
vyzkoušejte sami!

V poznámkách se mohou objevit i grafy (modul využívá GNU R)

Ukázka výstupu modulu Mapa odkazů nad stránkou nápovědy Zimu
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tlivými programy Gobby, přičemž se při
komunikaci využívá šifrované a tedy za-
bezpečené spojení.

Instalace programu Gobby do Fedory je
velmi jednoduchá, protože se jedná
o  balíček umístěný ve standardních
repositářích. V  grafickém prostředí
(Gnome, KDE,…) tedy postačuje spustit
grafický instalátor a v něm Gobby vyhle-
dat podle jeho jména způsobem, jaký je
ukázán na čtvrtém obrázku.

Pokud preferujete provádění instala-
cí spíše z  příkazové řádky, postačuje
v konzoli či terminálu spustit následují-
cí příkaz:

sudo yum install gobby

Po úspěšné instalaci je již možné
aplikaci Gobby ihned začít používat. Na
rozdíl od běžných textových editorů je
však po spuštění nutné zvolit, v jakém
režimu bude Gobby pracovat. Volbu je
možné provést mezi dvěma režimy. Po
volbě prvního režimu, který se volí
příkazem Create session, se Gobby začne
chovat jako server, k němuž se mohou
připojovat další uživatelé příkazem Join
session. Před vytvořením nového sezení
se Gobby v zobrazeném dialogu zeptá na

číslo portu, na němž má být server
dostupný (většinou není nutné změnit
přednastavenou hodnotu 6522), dále na
jméno uživatele, které se zobrazuje
v chatovacím podokně (viz další text), na
barvu pozadí, kterým je editovaný text
zvýrazněn, a taktéž na heslo, které musí
použít ostatní uživatelé při přihlášení
k vytvořenému sezení. Heslo je volitelné
– pokud však není zadáno, znamená to,
že se může k sezení připojit i nevítaný
návštěvník (nemůže se však nijak skrýt).

Dialog zobrazený při vytváření nového se-

zení (session)

Ostatní uživatelé se mohou k vytvo-
řenému sezení připojit příkazem Join
session. Formulář pro připojení k existu-
jícímu sezení je poněkud odlišný od for-
muláře pro vytvoření sezení, protože se
kromě portu musí zadat i celá adresa po-
čítače, na němž běží Gobby pracující ve
funkci serveru. Pro zjednodušení vyhle-
dání serveru jsou v dolní části formuláře
zobrazeny všechny počítače na lokální
síti s  otevřeným portem 6522. Zadání
jména uživatele a barvy pozadí je shodné
jako v předchozím dialogu. Gobby ještě
před připojením nového uživatele k se-
zení zkontroluje jeho jméno a zvolenou
barvu pozadí, aby nedocházelo ke ko-
lizím. Navíc se může zeptat i na heslo,
ovšem pouze v tom případě, že heslo bylo
skutečně zadáno při vytvoření sezení.

Dialog zobrazený při připojování se k již vy-

tvořenému sezení (session)

RECENZE

Současná editace dokumentu třemi uživateli. Text napsaný každým uživatelem je zvýraz-

něn jím zvolenou barvou pozadí (tuto barvu je možné v průběhu práce měnit, Gobby však

zajistí, aby si dva uživatelé nevybrali stejný barvový odstín)

Instalace aplikace Gobby pomocí grafického instalačního programu (Fedora 15)
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Pokud se úspěšně podařilo navázat
spojení, zobrazí se ve spodní části
hlavního okna aplikace Gobby všem již
připojeným uživatelům hlášení o novém
uživateli. Navíc se upraví i  seznam
uživatelů, který lze zobrazit volbou User
list:

Okno se seznamem aktivních i neaktivních

uživatelů

Seznam dokumentů vytvořených či

otevřených některým z uživatelů

V dolní části hlavního okna aplikace
Gobby je zobrazena oblast chatu, jehož
základní funkce se příliš neliší od funkcí
nabízených například chatovacími
programy pracujícími s protokolem IRC
(Xchat apod.). Ovšem nejdůležitější

funkce Gobby spočívá v synchronizované
editaci textových dokumentů. Ta je
celkem snadná – dokument se nejdříve
musí buď vytvořit, popř.  je možné
otevřít již existující dokument na
lokálním souborovém systému. Tento
dokument se ihned stane dostupným
i dalším připojeným uživatelům, kterým
se buď zobrazí zcela automaticky (volba
Preferences | Behaviour | Open new remotely-
created document automatically.) nebo si ho
mohou otevřít ze seznamu dokumentů.
Dokument vytvořený či otevřený někte-
rým z dalších uživatelů je samozřejmě
možné uložit na lokální souborový sys-
tém.

Souběžná práce většího množství
uživatelů nad jedním dokumentem je
prakticky bezproblémová. Změna
provedená každým uživatelem je zvýraz-
něna jím zvolenou barvou pozadí a díky
tomu, že se synchronizace všech edi-
tačních operací provádí ihned po stisku
klávesy, nedochází v  naprosté většině
případů k žádným kolizím, a to ani teh-
dy, pokud více uživatelů edituje stejný
řádek. Samotný textový editor nabízí zá-
kladní editační funkce, práci se
schránkou (clipboard) a výběrem (selecti-
on), funkci pro vyhledání a  nahrazení

textu a  taktéž skok na určený řádek.
Chování editoru lze globálně nastavit
volbou Edit | Preferences, popř. pouze pro
aktivní dokument volbou Edit | Document
Preferences (mezi pravděpodobně nejdů-
ležitější parametry patří volba automa-
tického zalamování textu a taktéž výběr
režimu práce s tabulátory). V případě, že
je špatně rozpoznán typ dokumentu
(a tím pádem se špatně zvýrazňuje syn-
taxe), lze provést nápravu přes volbu Edit
| Syntax.

Závěrem je možné říct, že aplikace
Gobby je i  přes svoji zdánlivou jedno-
duchost velmi užitečným nástrojem,
zejména v případech, kdy je nutné, aby
větší množství uživatelů pracovalo nad
stejným dokumentem. V těchto přípa-
dech je komunikace založená na posílání
jednotlivých textových řádků přes
chatovací program nebo používání „sí-
ťových schránek“ typu http://fpaste.org
mnohdy zbytečně krkolomné a využití
webových editorů zase většinou vyžaduje
registraci (a  navíc bývá pomalejší).
K výhodám Gobby navíc musíme přidat
dobrou integraci do Gnome desktopu,
systémovou nezávislost a  bezpečnost
zaručenou použitím šifrovaného spojení.
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Souběžná práce dvou uživatelů nad textovým souborem obsahujícím záplatu (patch). Kaž-

dý uživatel změnil jeden řádek patche, což se projevilo odlišnou barvou pozadí
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game (nainstalovat hru). Objeví se okno,
které nabídne možnost přidání hry do
košíku, případně instalaci demoverze,
pokud je dostupná.

Po přidání hry do košíku na něj bu-
dete automaticky přesměrováni. Máte
na výběr mezi pokračováním v nákupu
(Continue Shopping) a zaplacením ob-
sahu košíku (Checkout).

V dalším kroku vyberete, zda chcete
hru zakoupit pro sebe, nebo ji někomu
darovat. Na první možnosti není co ře-
šit. Pokud vyberete darování, musíte
uvést buď přezdívku hráče v Desuře ne-
bo e-mail. I když vyberete e-mail, obda-
rovaný si samozřejmě bude muset
založit účet na Desuře, aby si mohl za-
hrát. Dále zvolíte datum darování a mů-
žete vepsat doprovodný text.

Teď už se dostáváme k samotné plat-
bě. Desura podporuje PayPal a platební
karty VISA a  MasterCard. V  případě
PayPalu budete přesměrování na
stránku, kde se přihlásíte ke svému účtu
a platbu potvrdíte. V případě platebních
karet stačí standardně zadat údaje jako
číslo karty, datum expirace a CVV kód.
Pokud plánujete nakupovat často, zvaž-
te možnost zapamatování údajů (Re-
member payment method...).

Možná vás napadá otázka: Co když
mi hra nepůjde? Desura bohužel nena-
bízí možnost refundace. Není ale vylou-
čeno, že když kontaktujete podporu, tak
se domluvíte. Abych byl spravedlivý, au-
tomatickou refundaci neumožňuje ani
Steam. Linuxových distribucí je ale
mnoho a troufám si tvrdit, že možnost,
že některá hra nepoběží, je zkrátka větší
než u jednotných Windows.
Knihovna
Zakoupená hra se okamžitě zobrazí ve
vaší knihovně pod záložkou Play (hrát).
Status (stav) značí, zda si hru můžete
hned zahrát. Ready znamená, že ji máte
nainstalovanou a ve hře vám nic nebrání,
Not ready většinou značí, že hru na tom-
to počítači nainstalovanou nemáte. Svůj
účet Desury můžete používat na více po-
čítačích, totéž platí o hrách. Můžete tak
tu samou hru hrát například doma na
stolním počítači s Microsoft Windows
a na cestách na netbooku s Linuxem. Po-
stup hrou se mezi zařízeními bohužel
nesynchronizuje.

Po klepnutí pravým tlačítkem myši
na hru dostanete tyto možnosti:
• Launch – hrát hru, pokud je nain-

stalovaná

• Instal/Uninstall – nainstalovat,
odinstalovat

• Verify Files – Tuto funkci jsem nijak
zvlášť nezkoumal, ale zdá se, že
ověří kontrolní součty souborů hry,
a  pokud najde nějakou nesrovna-
lost, pokusí se ji opravit.

• View Changelog – zobrazí seznamy
změn v jednotlivých verzích

• View Profile – zobrazí profil hry
• Add to Favorites – Tato možnost

přidá hru do oblíbených, což se ho-
dí, pokud máte rozsáhlou knihovnu
a v seznamu se ztrácíte.

• Properties – Zde lze nastavit spouš-
tění hry s určitým parametrem.

Hry se instalují do stejného adresáře ja-
ko klient, takže záleží na vás, kam jej
umístíte. Rychlost stahování narazila na
limit mého připojení cca 800 kB/s. Před-
pokládám, že Desura zvládne ještě pod-
statně víc. Ještě se sluší zmínit, že se hry
automaticky aktualizují.
Hrajeme
Koupeno, nainstalováno – konečně se
můžeme pustit do hry. Vyzkoušel jsem
několik her z akce Humble Indie Bundle
3 a vše šlapalo bez problémů. Problém
jsem naopak měl s  volnou střílečkou
OpenArena, která se prostě nespustila.
Platí to, co už jsem popisoval výše: Linu-
xových distribucí je zkrátka mnoho a hry
nelze pro všechny optimalizovat. Pokud
budete hrát na takovém Ubuntu či jiné
rozšířené distribuci, pravděpodobně to
půjde celkem hladce. S nějakou raritní
distribucí to může být podstatně horší.
A  co se stane, když nemáte připojení
k internetu? Stačí v přihlašovacím okně
kliknout na tlačítko Offline Mode a mů-
žete hrát. Samozřejmě nemáte přístup
k  většině ostatních funkcí, protože ty
z internetu čerpají.

Právě v oblasti samotného hraní De-
sura asi nejvíce zaostává za Steamem.
Když hrajete na Steamu nějakou mul-
tiplayerovou hru, tak se v ní dozvíte, na
kterém serveru zrovna hrají vaši přátelé.
Desura nic takového neumí. Steam má
také propracovaný systém achievemen-
tů – to znamená, že za jednotlivé úspě-
chy ve hře dostáváte jakési „odznáčky“.
Ani toto Desura nepodporuje. Je to
celkem pochopitelné, protože takové
funkce vyžadují úpravy samotných her
a jsou náročné na přípravu. A Desura je
zatím moc malý pán na to, aby něco ta-
kového diktovala výrobcům her.

VVVVVV

Komunita
Pod záložkou Community (komunita) už
najdete ony slíbené sociální funkce. Zá-
kladem všeho je váš hráčský profil.
Kromě základních informací o vás zde
ostatní hráči zjistí třeba to, jaké hry
hrajete a jak je hodnotíte. Také můžete
vkládat vlastní obsah v podobě blogpo-
stů, videí a  screenshotů. S  ostatními
hráči se můžete spřátelit, abyste viděli
víc informací o jejich hráčském apetitu.
Nová žádost o  spřátelení se zobrazí
v notifikacích. Komunikovat s ostatními
lze jen pomocí zpráv, živý chat chybí. To
trochu komplikuje a protahuje domluvu
na společných hrách. Škoda.

Hráči se sdružují ve skupinách, které
se podobají třeba skupinám na Facebooku.
Skupina přináší nějaký zajímavý obsah,
hráči v ní mohou vést diskuse na fóru atp.
Většina skupin sdružuje fanoušky určité
hry nebo herního serveru. Pro nás by
mohla být zajímavá třeba skupina Linux
Gamers. Speciálním typem skupiny jsou
stránky vývojářských studií, kde můžete
sledovat novinky přímo od zdroje.
Steam to není, ale na Li-nuxu obstojí
Kdybychom Desuru přímo srovnávali se
Steamem, určitě by vyšla jako poražená.
Steam toho umí o dost víc, za což vděčí
své dlouhé historii a  síle mateřské
společnosti Valve. Bylo by naivní si
myslet, že ho Desura za rok dožene. De-
suře však hraje do karet jedna věc –
Steam Linux nepodporuje. Když budeme
Desuru posuzovat jen v kontextu linu-
xového herního rybníčku, jde určitě
o jeden z největších počinů za poslední
roky. Dosud jste si mohli hry na Linux
koupit jen přímo přes web vývojáře či
distributora, případně o něco přívětivější
cestou třeba v  Centru softwaru pro
Ubuntu. Desura linuxovému hráči při-
náší mnoho možností a nevídaný kom-
fort. Bezpochyby stojí za vyzkoušení.
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skou záležitost, ne funkci pro běžné
uživatele).
Animace ikon

Další nová funkce je jen „bon-
bónkem pro oči“ (eye candy), žádný
praktický smysl nemá. Jde o  animaci
ikon při změně rozměrů okna nebo ve-
likosti ikon. Budete-li tedy chtít někoho
ohromit možností vašeho desktopu, ta-
dy je jedna z  hraček, které k  tomu
mohou posloužit. Na obrázku je zachy-
cen stav během animace, je ale potřeba
to vidět na vlastní oči.
Marble – globus, neboi navigace?
Virtuální globus Marble patří mezi ty
součásti KDE, do kterých nejrychleji při-
bývají funkce. Proto se zcela právem ob-
jevuje i v článcích o novinkách v KDE.
Nejinak je tomu i  u  KDE 4.8, kde se
Marble dočkal pořádné dávky nových vě-
cí. Je na nich vidět kromě jiného zřetelné
rozšiřování funkcí – dříve především vý-
ukové pomůcky – do oblasti navigace
a dalších záležitostí spjatých s GPS.

Mezi novinky patří například nové
pluginy informačních okének (rychlo-
měr a  GPS Info), záležitosti okolo vy-
kreslování, rozšíření práce se záložkami,
přidání Routing API atd.

KMail – konečně HTMLodpovědi!
Poštovní klient KMail měl dosud jednu
dost výraznou nevýhodu. Sice zvládal
zobrazovat zprávy v HTML, pokud na ně
ale někdo chtěl v HTML i odpovědět ne-
bo zprávu přeposlat, měl smůlu. To se ale
nyní změnilo a  KMail už s  takovými
zprávami nakládá tak, jak se sluší a patří.
Tedy téměř – není to úplně dokonalé, ale
i tak jde o velký krok kupředu.

To ale není zdaleka vše. KMail nově
umí například značkování složek, lepší
práci s virtuálními složkami nebo při-
dávat poznámky ke zprávám.

Další novinky
KDE 4.8 obsahuje mnoho dalších více či
méně významných novinek. Vylepšena
byla třeba komponenta Kate Part (má
například nové sbalování kódu) i  sa-
motný editor Kate (plugin pro hledání
a  náhradu v  souborech), správce klá-
vesnic KCM (kupříkladu lze nově zob-
razovat vlajku i popisek zároveň), výu-
kové programy Rocs, Cantor, KTurtle
a  KGeography nebo hry KSudoku či
KGoldrunner.

KSecretService (technologie nastu-
pující místo KWallet a navržená podle
draftu specifikace Secret Service API)
umožňuje sdílet uložená hesla mezi
aplikacemi, a to i těmi, které nepatří do
KDE.
Nakročení k dalšímu vy-lepšování
U této verze prostředí KDE jsou vnější
změny relativněmírné. O to více se udá-
lo uvnitř, a to takovým způsobem, že lze
v budoucnu očekávat i nemalé projevy
vnější – zkrátka „jak je KDE živé uvnitř,
poznáte i  navenek“. Technologické
úpravy směrem ke Qt Quick a jazyku QML
jsou přesně tím, co takové věci umožní.
Pro příští verzi 4.9 už se například při-
pravuje nová správa widgetů založená
právě na QML (což znamená mimo jiné
i redukci objemu programového kódu na
čtvrtinu). Nechme se překvapit, co z toho
nakonec bude!

KMail – odpověď na HTML zprávu

Rocs – program pro práci s grafy
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Horní panel se dočkal jen lehkých úprav

Aktivity
Prostředí tzv. Aktivit je tváří GNOME 3.
Na levém okraji naleznete seznam
spuštěných a oblíbených aplikací (ty si
můžete vybrat podle svého gusta). Na
pravém okraji se nachází seznam ploch,
který se zobrazí až při najetí kurzorem
k němu. Prim v Aktivitách hraje přehled
všech otevřených oken na vybrané ploše.

Po přepnutí na kartu Aplikace se
dostanete ke všem nainstalovaným
aplikacím. Ty lze filtrovat pomocí vyhle-
dávacího políčka a  seznamu kategorií
nalevo. Do Aktivit se také můžete dostat
stiskem klávesy [Windows]. Spouštění
aplikací je tak rychlé – stačí stisknout
klávesu [Windows], napsat třeba „fire“,
stisknout [Enter] a spustí se Firefox. Je
to vlastně stejné jako v Unity, pouze se
mi GNOME Shell v  tomto případě zdá
o něco svižnější.
Spodní panel
Nyní už se dostáváme k tomu, co si do
GNOME Shellu Mint přidal. Je to panel,
který je napevno umístěn naspodu ob-
razovky. Najdete na něm tlačítko pro
vstup do menu, tlačítko pro zobrazení
plochy, seznam oken a přepínač ploch.
Ač se velmi podobá panelu z GNOME 2,

uvnitř k němu má velmi daleko a nemů-
žete na něm nic měnit. Žádná změna
velikosti, přidávání appletů, skrývání,
průhlednost atp.
Menu

Jak už jsem zmínil, skrz tlačítko na
spodním panelu se dostanete do menu,
což je další vylepšení šité Mintu na míru.
Není úplně stejné jako mintMenu z mi-
nulých verzí, ale podobá se mu. Opět na
něm najdete oblíbené aplikace, aplikace
roztříděné do kategorií a  vyhledávací
pole.
Přepínač oken

Vývojáři změnili i  přepínač oken,
který se zobrazí po stisknutí kláves
Alt+Tab. Standardně v  GNOME Shellu
přepínáte aplikace, tady ale opravdu
okna. To znamená, že pokud máte
otevřených několik dokumentů v Libre-
Office, uvidíte je v přepínači samostatně.
Zhodnocení

GNOME Shell + MGSE jsou zkrátka
dvě rozhraní v jednom. Mint prakticky
ponechal GNOME Shell v  původním
stavu a MGSE jen přidal navrch. Upravit
pomocí rozšíření samotný GNOME Shell
asi ani nelze. Je to trochu zmatečné –
chci spustit aplikaci a  rozmýšlím se,
jestli to mám udělat přes Aktivity nebo
přes menu. Myslím ale, že je jen otázkou
času, kdy si každý uživatel najde způsob,
který mu více vyhovuje. A  ten zbytek
může celkem úspěšně ignorovat. Toto
řešení vlastně není žádný zázrak –Mint
pouze přidal jednoduchý panel a jedno-
duché menu. To stačí k  tomu, abyste
prostředí mohli používat téměř stejně
jako GNOME Panel. Musíte se však smí-
řit s tím, že na oněch „přídavcích“ neu-
pravíte zhola nic. Osobně mi podoba
panelu celkem vyhovovala a dokážu si
představit dlouhodobé používání. Po-
chválit ještěmusím design. Troufám si
napsal, že se jedná o nejlepší provedení
GNOME Shellu, které jsem doposud vi-
děl. Svou zásluhu na tom má i povedená
sada ikon. Jedničku s hvězdičkou Mint
dostává za přidání nevídané možnosti
opravdu vypnout počítač. Čistý GNOME
Shell z nepochopitelných důvodů nabízí
bez speciální klávesy pouze uspání.
GNOME Shell

Pokud už jste okusili GNOME Shell
bez přídavků a vyhovuje vám, můžete jej
používat i  v  novém Mintu. Stačí
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Aktivity – přehled oken

Aktivity – přehled nainstalovaných aplikací

Spodní panel byste se snažili konfigurovat marně
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operace pro oddíly najdete po kliknutí
na oddíl druhým tlačítkem myši. Kopí-
rování oblastí a změnu velikosti najdete
i v toolbaru. GParted si poradí s širokým
spektrem souborových systémů, takže
vytvořené oblasti můžete ihned nafor-
mátovat na požadovaný souborový sys-
tém.

Pro některé disky je důležité, aby
byly zarovnány na velikost sektoru, pro-
tože fyzicky už nemají sektor o velikosti
512 B, ale osmkrát větší. I s tím si GPar-
ted poradí, protože ve výchozím stavu
zarovnává na jednotky MiB, které jsou
vždy dělitelné 4096 B. Uživatel je při vy-
tváření oddílů ušetřen počítání a velikost

oddílu si může určit buď jako velikost
v MiB od začátku volné pozice, nebo si ji
nastaví myší pomocí ovládacího prvku
na vrchu přidávacího dialogu.

Změny velikosti oddílů bývají bo-
lestivější ať už z toho důvodu, že uživatel
riskuje svá data, nebo z toho, že si počká
v závislosti na tom, jak velká oblast je
a  kolik je na ní dat. Změna velikosti
téměř prázdného, 250 GB velkého oddí-
lu se souborovým systémem NTFS za-
brala mému už staršímu disku zhruba tři
hodiny. Některé souborové systémy
zvládnou podobnou úlohu v kratší době,
ale největší brzdou je vždy přesun dat do
jiné oblasti disku. Při podobných
změnách informuje GParted uživatele,
že riskuje svá data, a i když je samotný
proces většinou spolehlivý, může dojít
k  nečekaným událostem (výpadek
proudu), které data poškodí a je potřeba
je opravit. V horším případě pak mohou
být nenávratně pryč.
Shrnutí
GParted je spolehlivý nástroj sdružující
v  sobě sílu různých jednoúčelových
programů, které jsou k dispozici pro Li-
nux už velmi dlouhou dobu a jsou odla-
děné pro bezproblémové použití. Díky
GParted se nemusíte učit, jak se jednot-
livé programy používají, což snižuje
riziko chyby. Následky takových chyb
jsou při práci s daty někdy nepříjemné.
GParted už se usadil v nejpoužívanějších
distribucích, a  pokud máte domácí
server, můžete mít GParted dostupný
přes live distribuci Parted Magic
bootovatelnou ze sítě.

RECENZE

Hlavní okno programu, zdroj: gparted.sourceforge.net

Čekající operace, zdroj: gparted.sourceforge.net
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být také odstraněna. Z novinek lze na-
příklad jednoduše v  hlavní nabídce
otevřít přímo jednotlivé kategorie pro
menu. Na tlačítko Dash stačí kliknout
pravým tlačítkem a  zvolit kategorii
(v  dřívějších verzích se dalo pomocí
klávesové zkratky).

V menu byla přejmenována položka
Ponechat ve spouštěči na Lock/Unlock

from launcher, funkce však zůstala
stejná. Nyní lze odkaz jednoduše od-
stranit přesunutím ikony aplikace ze
spouštěče na ikonu koše a  současně
uzavřít aktuálně bežící okno aplikace.

Nejvíce novinek lze nalézt v nástroji
Manažer nastavení Compizu (compiz-
config-settings-manager – ccsm). Zde
v  kategorii Pracovní plocha naleznete
Ubuntu Unity Plugin. Záložky Behaviour

a Switcher zůstaly beze změny a zde ob-
sažené funkce mají stále stejný význam.
Na záložce Experimental se nám však
urodilo.

Hned první volba nám umožňuje
změnit si barvu pozadí spouštěcího
panelu. Jestliže se vám tedy nelíbí barva
spouštěče, nebo kvůli barvě pozadí jsou
ikony nepřehledné, tak lze snadno defi-
novat barvu menu a po otevření hlavní
nabídky Dash ji získá i celá obrazovka
včetně horního panelu.

Pak se zde objevila možnost Panel

Opacity for Maximized Windows Toggle. Ta
je pro případ, že máte nastavenu prů-
hlednost horního panelu. Zatržením té-

to volby se při maximálním zvětšení
okna průhlednost deaktivuje a menu je
tak snadno přehledné.

V seznamu je také možnost nastavit
Show Desktop icon“ in the launcher. To
je funkce, po které uživatelé hodně vola-
li, a umožňuje vám snadno skrýt všech-
na aktivní okna a  zobrazit plochu.
Opětovným kliknutím se všechna okna
vrátí do původního zobrazení.

Poslední volbou, jejíž nastavení je
nově možné, je rychlost zobrazování
a mizení menu v horním panelu.
Zhodnocení
Osobně využívám Unity denně jak na no-
tebooku, tak na desktopu a jsem s ním
více či méně spokojen. Toto vydání ne-
přineslo žádný zásadní zvrat či novinku,
která by měla přesvědčit lidi z „odpad-
lých“ dvou skupin, aby se k  Ubuntu
s Unity vrátili. Spíše se jedná o kosme-
tické vydání, které řeší některé drobné
nedodělky, a někdo by mohl říci, že snad
ani na majoritní verzi nestačí. Vývojáři
Unity stále zastávají teorii, že Unity je
tak skvělé, že nepotřebuje téměř žádná
nastavení.

Pro mě zůstává stále nedořešeným
problémem možnost změny zobrazování
spouštěče (Launcheru). Ve výchozím na-
stavení je to celá levá hrana obrazovky.
Bohužel se mi pak často stává, že mi
přes okno aplikace vyjede spouštěč. Při

změně na levý horní roh přestane
spouštěč vyjíždět vůbec (lze najet naho-
ru do rohu a sjet mírně dolů, ale je to
nepraktické).

V některých internetových recenzích
se také dočteme, že toto vydání je rych-
lejší. Osobně jsem změnu v  rychlosti
nezaznamenal, ale jsem spokojen
i s rychlostí původní verze. Co mě však
rozladilo, byl návrat z Unity 5.0 k pů-
vodní verzi. Postupoval jsem podle uve-
deného návodu a přechod se nezdařil.
Respektive přechod se zdařil, ale „pa-
cient“ nepřežil. Po opětovném startu se
Ubuntu zastavilo na přihlašovací ob-
razovce a po úspěšném přihlášení se na
ni opět vracelo.

Pro testery nového Ubuntu 12.04 je
připraven i  testovací nástroj Unity
Testing Tool. Tak jestli máte 30 minut,
které chcete věnovat vývoji Unity, vřele
jej doporučuji (uživatelům testovací
verze 12.04 se objeví automaticky po in-
stalaci Unity 5.0).
Plusy

+ nové možnosti nastavení vzhledu
+ snadné skrytí/zobrazení aktivních

oken
Minusy
– nedořešení některých známých

chyb
– problém s downgrade
– částečná lokalizace (zatím)

Detaily tlačítek v novém Unity 5.0
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čaj včas zalít a pak včas odstranit sítko či
sáček z konvice) patří bezpochyby mezi
nejužitečnější. Skrývá se v oznamovací
oblasti a funguje v podstatě jako budíček
– po uplynutí zadaného času (jde si před-
definovat pro různé typy čaje) se připo-
mene skrze nativní upozornění.
Přepínání klávesnice
Jeden takový postřeh, který ale dokáže
(ne)mile překvapit: Klávesové zkratky
v KDE Plasma Workspace se vážou na fy-
zické klávesy podle výchozího rozložení.
Např. výchozí zkratkou pro přepínání
rozložení je Ctrl+Alt+k: kdyžmáte jako
výchozí rozložení QWERTY, na běžné
klávesnici to k znamená klávesu mezi j
a l; přepnete-li se za chodu na Colemak,
pak je klávesová zkratka již Ctrl+Alt+e,
protože na fyzickou klávesu k je v Cole-
maku namapováno e. Pravděpodobně se
zde bohužel nenajde mnoho uživatelů
ergonomických rozložení, nicméně toto
by vás mohlo překvapit, jestliže přepíná-
te mezi např. anglickou QWERTY a čes-
kou QWERTZ.
Okular
Příjemnější čtení
Pokud máte malou obrazovku a chcete si
přečíst dokument, který má veliké
okraje, takže se vám nevejde celý na
stránku nebo byste museli využívat po-
suvníky při zobrazení dvojice stránek ve-
dle sebe, možná oceníte funkci Ořezat
okraje v nabídce Pohled.

Zvláště v noci se může hodit inver-
tovat barvy (především prohodí černou
a bílou). Učiníte tak v Nastavení | Na-
stavit Okular | Přístupnost tím, že
označíte Změnit barvy a Barevný režim
změníte na Invertovat barvy.
Recenze a anotace dokumentů
V  dřívějším článku jsem se věnoval
aplikacím určeným k psaní poznámek –
některé z nich (jako Xournal) umožňují

také kreslit „do“ dokumentů ve formátu
PDF. To ovšem nemusí být vždy opti-
mální metoda, někdy potřebujeme spíše
pouze zvýrazňovat text nebo tu a tam
dopsat nějaký text, přičemž se musíme
obejít bez tabletu – jen s  klávesnicí
a  běžnějším polohovacím zařízením.
V  tom případě potěší funkce Recenze
v  [Okularu]. Ukrývá se v  nabídce Ná-
stroje, příp. pod klávesovou zkratkou F6.
Při levé hraně obrazovky (můžeme si ji
ale přesunout k  jiné hraně) by se pak
měla zobrazit lišta s několika ikonkami
reprezentujícími různé nástroje, pro
rychlejší přístup k nim ovšem poslouží
klávesy 1 až 9.

Pro všechny nástroje platí, že jejich
aplikací získáme nějaký objekt v doku-
mentu – když na něj klepneme druhým
tlačítkem polohovacího zařízení, objeví
se kontextová nabídka nabízející smazá-
ní objektu, úpravu jeho vlastností nebo
změnu připojené textové poznámky
(v  tomto případě jde přístup urychlit
dvojklikem na objekt). Taková po-
známka může být přiřazena lecčemu,
třeba i podtržení nebo nějaké čmáranici,
a  zobrazí se po přejetí kurzorem přes
daný objekt.

A  co za anotační nástroje vlastně
máme k dispozici?
• Samotnou textovou poznámku (Po-

známka), resp. její variantu s  li-
bovolným symbolem (Razítko)
a verzi, která přímo zobrazí text po-
známky v dokumentu (Vložená po-
známka);

• zvýraznění textu (to se samozřejmě
týká pouze dokumentů, které nejsou
pouze bitmapy, jako např. na-
skenované knihy) nástroji Žlutý
zvýrazňovač a Černé podtržení;

• grafické nástroje pro volné kreslení
křivek – konkrétně Zelená volná
čára, Rovná žlutá čára, Modrý
mnohoúhelník a Azurová elipsa.

Ve výčtu jsou uvedené barvy a další spe-
cifika, ale to jde změnit pomocí dialogo-
vého okna Vlastnosti (vyvolaného z výše
zmíněné kontextové nabídky). Typicky
tam máte možnost změnit barvu, prů-
hlednost a autora objektu, v závislosti na
konkrétním typu objektu se k tomu při-
dává např. způsob zvýraznění (podtržení,
přeškrtnutí apod.) nebo tloušťka čáry.
Bohužel nejde nastavit si vlastní nástroje
pro opakované použití.

Trošku zamrzí možnost exportu
pouze do zvláštního formátu – vý-
sledkem je binární soubor s  příponou
.okular. Provádí se přes nabídku Soubor
| Exportovat jako | Archiv dokumentu.












