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pravého tlačítka myši na jméno kategorie a poté zvolením položky Přidat další
proud. Do okna, které se následně objeví, jen vložíte link na audio stream.
Užitečný může být návod na wiki.

Okno pro přidání vlastního
proudu z internetu
Každý druhý hudební přehrávač obsahuje správce hudební kolekce – a Clementine není výjimkou. Prvně je nutné
nastavit adresáře, ve kterých bude Clementine hudební soubory spravovat.
Můžete zvolit ikonu Sbírka z levé části
okna, ale pokud program spouštíte poprvé, je prázdná. K jejímu naplnění
slouží ikona klíče těsně nad levým panelem (hned vedle pole pro prohledání
skladeb). Klikněte na něj, otevře se
okno, ve kterém vyhledáte složku své
sbírky skladeb. Clementine bude hlídat
změny a upravovat vaši kolekci. Přidaných adresářů můžete mít samozřejmě více, maximální velikost je 255
položek. Máte-li nastaveny adresáře,
potvrďte vše tlačítkem OK a poté se Clementine začne synchronizovat. Jakmile
máte databázi hotovu, klepnutím na záložku Sbírka v panelu zdrojů hudby uvidíte dle abecedy tříděné autory.
Klepnutím na autora zobrazíte jeho alba
a poté jednotlivé soubory každého alba.

malá šipka dolů. Pokud na ni klepnete,
můžete zvolit i Zastavit po této skladbě,
kdy se přehrávání zastaví až poté, co dohraje současná skladba do konce. Vedle
těchto tlačítek jsou volby pro označení
oblíbené a neoblíbené skladby (tlačítka
se srdíčkem a kolečkem). Vedle táhla pro
označení aktuálního místa v přehrávané
skladbě jsou tlačítka pro nastavení opakování přehrávání a náhodného výběru.

Interakce s prostředími
a uživatelem

Clementine bez nastavování zvládá pracovat s multimediálními klávesnicemi –
ihned po instalaci umělo správně reagovat na všechny klávesy. Velmi příjemné je nastavení oznamování pomocí
knihovny libnotify – oznamovací informace proto vždy „zapadnou“ do vzhledu
prostředí, ať již používáte KDE, GNOME,
nebo Xfce. V Nástroje | Nastavení si
navíc můžete upravit, jak dlouho se bude informace zobrazovat a jestli má

program upozorněním reagovat i na
změnu hlasitosti, případně nemá-li reagovat vůbec a upozornění zde vypnout.
Stejně jako Amarok podporuje i Clementine službu Last.FM. Služba shromažďuje velké množství informací
z hudebního světa. Můžete si zde nechat
zpracovávat statistiky vámi poslouchané
hudby a Last.FM navrhuje další podobné
umělce. Pokud navíc budete přispívat na
její provoz, budete mít k dispozici i velké
množství rádií, které Last.FM buďto
přímo provozuje nebo zprostředkovává.
Pokud máte účet na last.FM, stačí v Nástroje | Nastavení | Last.FM vyplnit své
uživatelské jméno a heslo.
Clementine je výborný hudební přehrávač – je rychlý, funkční a stabilní.
Pokud vám vyhovoval Amarok, jistě si
Clementine oblíbíte. Už nyní je to výborný přehrávač a bude ještě lepší.

Clementine

• http://www.clementine-player.org/

Playlist

Nakonec, ať již zvolíte libovolný zdroj
hudby, přidání do playlistu provedete
prostým přetažením položky či položek.
Položky v playlistu se poté dají řadit podle různých sloupců, jako je číslo skladby,
název skladby či interpret, případně autor, album a další. Celkem si můžete nechat zobrazit až devatenáct sloupců
s informacemi z ID3 tagů.
Pod playlistem máte k dispozici základní tlačítka pro ovládání programu
jako přehrát, další/předešlá skladba nebo zastavit. Vedle tlačítka zastavit je
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Doplňující informace k albu

Možnosti nastavení programu GCstar

Přizpůsobte program svému oku i svým potřebám

GCstar lze velice snadno nastavit tak,
aby vyhovoval potřebám každého uživatele. V Nastavení si můžete vybrat
z mnoha vzhledů (skinů), nastavit způsob zobrazování záznamů nebo jazyk
aplikace. V neposlední řadě lze přizpůsobit i druh informací, které se budou zobrazovat a které zobrazovat nechcete.
Upravit můžete cestu k adresáři, do kterého se budou ukládat obrázky obalů.
Používáte-li playlisty, můžete si nastavit, ve kterém programu se hudba
přehraje.

Možnosti půjčování
a vracení

Tvůrci programu samozřejmě počítali
i s možností, že CD budete půjčovat
dalším osobám – přátelům, kolegům ze
zaměstnání nebo někomu z rodiny apod.
Proto v GCstar nechybí evidence vypůjčených médií. GCstar si s tímto problémem umí hravě poradit a bude si za vás
pamatovat, komu a kdy jste svou muziku
zapůjčili.
Zapůjčení svého CD provedete tak, že
u příslušného alba (v záložce Zápůjčky)
nastavíte datum, kdy jste CD půjčili,
a jméno osoby, která bude figurovat jako
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Dlužník. Pokud vám jej dotyčný nevrátí
sám ze své vůle a vy po svém albu zatoužíte, můžete využít funkce Poslat email (tlačítko s touto funkcí najdete
taktéž v záložce Zápůjčky). Tato užitečná
funkce vyzve pomocí elektronické pošty
dlužníka k vrácení. Osoby, které chcete
uvést jako dlužníky, můžete přidávat
a editovat v záložce Nastavení | Dlužníci
v hlavní nabídce programu v horním
panelu.
V momentě, kdy vám CD dlužník vrátí, kliknete u položky v záložce Zápůjčky
na tlačítko Položka vrácena – GCstar
uchovává data nejen o aktuálním zapůjčení, ale i o zápůjčkách předchozích.
Tato vlastnost je výhodná v okamžiku,
kdy zjistíte, že se vám CD vrátilo poškrábané, snadno v přehledu zjistíte,
kdo a v jakém časovém rozpětí jej měl
vypůjčené.

Evidence dlužníků

Kde GCstar sehnat

Pokud je GCstar tím, co jste hledali,
abyste si udělali pořádek ve své hudební
sbírce a chcete si jej nainstalovat,
otevřete Správce softwaru a nainstalujte
balíček gcstar přímo z repozitáře softwaru. Pokud jej v repozitáři nenajdete,
navštivte domovské stránky programu,
kde je aplikace volně ke stažení a naleznete zde samozřejmě popis, jak ji nainstalovat.
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tabulce. V tabulce je uvedeno i zatížení
DSP (Digital Signal Procesor) a dále použitelnost dané volby. Nezapomeňte prosím, že používám kartu Creative SoundBlaster Audigy ES. Pro vaši zvukovou
kartu může být popisovaná použitelnost
jiná, a to jak lepší, tak i třeba horší.
Latenci samozřejmě ovlivňuje i hodnota Sample Rate (vzorkovací frekvence). Čím tato hodnota bude nižší, tím
úměrně bude latence vyšší. Např. při
hodnotě 128 snímků za cyklus a vzorkovací frekvenci 48 kHz bude latence
5,33 ms, ale při stejné hodnotě 128
snímků za cyklus, ale vzorkovací frekvenci 44,1 kHz, bude už latence 5,8 ms.
S ohledem na potřebnou kvalitu zvuku
byste určitě pod hodnotu 44,1 kHz neměli jít (což je vlastně kvalita zvukového
CD). Obecně platná zásada je taková, že
samplovací frekvence by měla být minimálně dvojnásobkem frekvence nejvyššího zaznamenávaného tónu. Latenci
ovlivňuje ještě jeden parametr, a to je
volba Periods/Buffer (Údobí/Vyrovnávací paměť). Ovšem tu doporučuji zachovat
na hodnotě 2, při vyšších hodnotách se
vám nemusí povést JACK vůbec nastartovat.
Uvedená tabulka platí pro výše zmíněnou zvukovou kartu při vzorkovací
frekvenci 48 kHz. Zatížení DSP bylo monitorováno při plném zatížení, tedy při
efektování v reálném čase pomocí pěti
současně zapnutých LADSPA pluginů.
LADSPA pluginy (Linux Audio Developer's Simple Plugin API) jsou efekty
svým založením podobné pluginům VST
(Virtual Studio Technology), které
možná znáte z Windows nebo Mac OS.
Použitelnost byla dána jednak pocitem
ze hry na kytaru v závislosti na době
odezvy zefektovaného zvuku po zahrání
tónu, případně na zmiňovaném praskání
ve zvuku. Známkování použitelnosti je
jako ve škole, s tím, že reálně použitelné
je hodnocení 1 a 2.
K tomu DSP Load, to není nic jiného
než zatížení hlavního procesoru počítače, tedy CPU (Central Processing Unit),
které nám tvoří onu DSP jednotku, protože LADSPA efekty jsou samozřejmě
softwarové. Čím víc jich najednou použijete, tím samozřejmě bude i větší zatížení procesoru a může docházet
k výpadkům ve zpracování zvuku, a to
v případě, že procesor ve spolupráci se
zvukovou kartou nebude stíhat zvuk
zpracovat s nastavenou latencí. Zvuková
karta a CPU jsou tak trochu spojité nádoby. I zvuková karta má procesor. Zvu-

TÉMA ČÍSLA
Frames/Period
16
32
64
128
256
512
1024

DSP Load
Cca 60 %
38–43 %
27–30 %
17–22 %
16–17 %
14–15 %
13%

Latency
0,667 ms
1,33 ms
2,67 ms
5,33 ms
10,7 ms
21,3 ms
42,7 ms

Použitelnost
5
4
2
1
3
4
5

Tabulka hodnocení použitelnosti nastavené latence (hodnocení jako ve škole)
ková karta musí zvládat práci v reálném
čase.
Pro operační systém Windows existují pro různé zvukové karty speciální
ovladače ASIO (Audio Stream Input/Output), které umožňují nízkolatenční zpracování zvuku. Samotný
operační systém Windows s ničím takovým nepočítá. V Linuxu „jakés takés“
realtimeové zpracování můžeme očekávat i od základního jádra (kernelu),
pro spolehlivější funkci je pak samozřejmě nutno použít realtimové jádro, o kterém jsem psal v úvodním článku seriálu.
Situace bude o to složitější, a pro procesor náročnější, když zvuk nebudeme
jenom v reálném čase efektovat, ale zároveň nahrávat. Nahrávat můžeme
dokonce do několika stop současně,
a ještě si představte, že během onoho
nahrávání budeme další stopy pouze
přehrávat a navíc na každé nahrávané

stopě může být aplikováno několik
efektů současně též v reálném čase.
A počítač toto všechno musí zvládat bez
nějakých zpoždění nebo nedej bože
dokonce výpadků, tedy reálně se zpožděními maximálně v řádu milisekund.
Už se vám z toho motá hlava? Další
spojitou nádobou jsou tedy logicky i disky a jejich přenosové rychlosti, a to
oběma směry současně, jak záznam, tak
čtení.
Karta Display (Zobrazit)

Zde je zajímavá pouze estetická volba
Draw connections and patchbay lines as
Bezier curves, tedy možnost nezobrazovat spojnice vstupů a výstupů jako
přímé čáry, ale jako hladké (Beziérovy)
křivky. Této volby můžete, ale nemusíte
využít, jak vám to bude vyhovovat.
O propojování vstupů a výstupů si něco
povíme hned v příštím textu.

QJackCtl | Setup | Display
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Hydrogen – Mixér
15. Seznam všech součástí bicí sady –
všech zvuků (můžete jednoduchým
přetahováním myší měnit jejich
pořadí).
16. Nastavení síly úderu (Velocity), přepnutím do režimu Pan lze nastavit
panoramu, tedy umístění nástroje
(úderu) ve stereo bázi bez ohledu na
nastavení celkové panoramy nástroje v mixéru.
17. Instrument rack pro nastavení vybraného nástroje.
18 Nastavení panoramy nástroje.
19. Přimíchávání efektů z efektové
části.
20. Efektová část (zde lze přidat LADSPA pluginy).
21. Hlavní hlasitost nástroje.
22. Hlavní hlasitost celé bicí sady.
23. Humanizer – nastavení lidského
faktoru, tedy simulace nepřesnosti
„živého“ bubeníka (tyto tři ovládací prvky dodávají na realističnosti).
Nastavit lze míru kolísání síly úderu (velocity), časovou nepřesnost
úderů (timing) a houpání tempa
(swing), tedy zpomalování nebo
zrychlování bubeníka.

v sekci Advanced Options zrušit zatržení
u volby Automatically Connect to Physical Inputs, jinak po vytvoření stereo
stopy pro nahrání bicích dojde automaticky k jejímu propojení se vstupy zvukové karty capture_1 a capture_2, což
obvykle bývá mikrofonní vstup, a tedy
tato propojení budete muset rušit. Nezapomeňte si také nastavit vytvoření
dvoukanálové sekce master.
Stačí-li vám nahrát pouze výsledný
projekt z Hydrogenu do Ardouru do
jedné stereo stopy, tuto stopu tedy
v Ardouru založte, můžete si ji pojmenovat třeba DrumsKit, a dále napojte
v QJackCtl v okně Connections výstupy
out_L a out_R ze sekce Hydrogen-1 na
vstupy zmiňované stopy DrumsKit/in-1
a DrumsKit/in-2, jak je patrné z následujícího obrázku.
Po napojení příslušných výstupů na
vstupy spusťte nahrávání požadované

stopy v Ardouru, poté se nejlépe co nejrychleji přepněte do Hydrogenu
a spusťte přehrávání připravené skladby.
Na dalším obrázku je ukázán výsledný
stereo wav nahraný do Ardouru.
Samozřejmě si můžete nahrávání
z Hydrogenu do Ardouru odpustit a použít výše zmiňovaný export z Hydrogenu
přímo do formátu WAV a ten do Ardouru
jen vložit do připravené stereo stopy. To
provede tak, že po kliknutím pravým
tlačítkem na připravenou prázdnou stereo stopu zvolíte Insert Existing Audio.
V následně zobrazeném dialogovém
okně nalistujete požadovaný soubor,
označíte ho, a ještě před potvrzením
tlačítkem Budiž zvolíte v roletce v levém
dolním rohu okna volbu Add files: to
selected tracks. Tento postup samozřejmě můžete provést pouze v případě,
že máte v Hydrogenu vytvořenu skladbu
v odpovídající časové stopáži. Pakliže se
vám jen opakují například dva paterny,
jeden pro sloku a jeden pro refrén, nic
jiného než nahrát dostatečný počet
opakování, vám nezbude.
Nahrávání z Hydrogenu do Ardouru
v režimu Multichannel

Trochu jiná situace je při potřebě teprve
následné úpravy panoramy, ekvalizace
a efektů jednotlivých nástrojů v Ardouru. Můžeme tedy nahrávat jednotlivé
nástroje bicí sady z Hydrogenu do
Ardouru do samostatných stop. Po založení nového projektu si následně

V nabídce Project najdete kromě standardních možností uložení a otevření
projektu i další zajímavé volby, např.
možnost vyexportovat skladbu jako MIDI soubor pomocí volby Export MIDI file, nebo se zde nabízí použít export
přímo do formátu WAV (stereo, 16 b, 48
kHz) volbou Export song. Jinak na
stránkách Hydrogenu se také nachází
i online manuál v angličtině.

Nahrávání z Hydrogenu do Ardouru
v režimu Mixdown

Jakým způsobem se v QJackCtl propojují
vstupy s výstupy a jak se v Ardouru zakládá nový projekt, jsme si ukázali ve
třetí kapitole. Ovšem v tomto případě
v nastavení nového projektu doporučuji

Hydrogen – QJackCtl – Mixdown
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te Vložit zvuk, nalistujte požadovaný
soubor a potvrďte vložení. Následně doporučuji „zvuk“ přisunout k levému
okraji, tedy na čas 00:00:00.
Další, co doporučuji, je přejmenování
obou stereo stop pro snadnější orientaci
v propojování. Já jsem např. stopu Audio
1 pojmenoval jako Mixdown a stopu
Audio 2 jako Mastering.
Propojování

A teď už k samotnému propojování.
Nejprve si spusťte program JAMin. Poté
v QJackCtl v okně Spojení proveďte následující úkony. Ve spodní části okna
klikněte na tlačítko Rozbalit vše, čímž
dojde k zobrazení všech vstupů a výstupů všech aplikací a zařízení. V tomto
okně asi budete mít pravděpodobně vytvořeno už spoustu propojení. Všechna
propojení jednoduše zrušte opět dole
tlačítkem Rozpojit vše. Toto děláme
JAMin – Compressor curves
proto, abychom při masteringu slyšeli
nižších úrovní signálu. Celkově tedy do- boru, případně další volby formátu a pak jen finální nahrávku, a nikoli zvuk půchází k vyrovnání a zhutnění zvuku a ten již jen potvrďte export tlačítkem Vyvést vodní současně s novým. Nyní musíte
po patřičném zesílení dosahuje vyšší do souboru.
vyvést zvuk smíchané nahrávky ze stopy
energie než jen čistě zesíleného signálu.
Mixdown do JAMinu a odtud do reproZde dokonce máte k dispozici tří- Projekt masteringu
duktorů (sluchátek) a také do stopy
pásmový kompresor, můžete tedy apli- Přestože bychom vyexportovaný soubor Mastering pro finální nahrávku.
kovat kompresi jinak na basy, středy mohli masterovat přímo v projektu
Tedy dle následujícího obrázku proa výšky. Nezapomeňte prosím, že digi- skladby vedle jednotlivých stop, doporu- pojte z výstupní (levé) sekce ardour výtální nahrávací technika podléhá limita- čuji založit si nový projekt speciálně na stup Mixdown/out1 do vstupní (pravé)
ci, kdy není možné obsáhnout vyšší mastering. Při vytváření nového projek- sekce jamin na vstup in_L a stejně tak
intenzitu (hlasitost) zvuku, a po překro- tu určitě v rozšířených volbách zakažte propojte ze sekce ardour výstup Mixčení stropní hodnoty dochází k slyši- automaticky propojovat vstupy.
down/out2 do sekce jamin na vstup in_R.
telnému ořezání zvuku, a tedy ke
Jako první vytvořte pomocí nabídky
Dále pro následné nahrávání
zkreslení. K pochopení funkce kompre- Projekt|Přidat stopu/sběrnici dvě ste- masterovaného zvuku propojte z výsoru bych doporučil prostudovat článek reo stopy. Do první z nich naimportujte stupní sekce jamin výstup out_L do
věnovaný tomuto tématu na Wikipedii.
dříve vyexportovaný mix skladby. Po- vstupní sekce ardour na vstup Mastestup je následující: Do volného prostoru ring/in1 a podobně výstup out_R na
Export
stopy klikněte pravým tlačítkem a zvol- vstup Mastering/in2.
Než přistoupíme k samotnému propojování, musíte si připravit skladbu pro
mastering. Máte-li v Ardouru zaznamenanou skladbu do více stop, po nastavení základní ekvalizace, poměrové
hlasitosti, panoramy a dalších efektů
k těmto stopám, je před finálním masteringem nutno vytvořit jednu stereo
stopu. To uděláte tak, že v Ardouru zvolíte nabídku Projekt | Vyvést do souboru | Vyvést projekt jako zvukový
soubor. Zobrazí se vám následující dialog.
V tomto dialogu zatrhněte levý kanál
u položky master: out-1 a pravý kanál
u stopy master: out-2, jak je ukázáno
v obrázku. Chcete-li exportovat (mixovat) jen některé stopy, pak toto můžete nastavit za použití tlačítka Určité
Ardour – nahrávání
stopy. Dále zvolte název a umístění sou-
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Abyste slyšeli změny prováděné při
masteringu, propojte z výstupní sekce
jamin výstup out_L do vstupní sekce
system na vstup playback_1 a podobně
výstup out_R na vstup playback_2.

Mastering

Nyní v aplikaci Ardour spusťte přehrávání skladby, přepněte se do programu JAMin a provádějte požadované
úpravy. Změny v nastavení ekvalizéru
a kompresních křivek byste měli slyšet.
Kdykoli chcete slyšet původní zvuk, stačí v okně JAMinu kliknout na tlačítko
Bypass v pravém dolním rohu.
Finalizace

Jste-li s úpravami, které provádíte
spokojeni, můžete přistoupit k finalizaci, tedy k nahrání skladby po masteringu. V programu Ardour zaklikněte
tlačítko pro nahrávání jak u stopy
Mastering, tak i hlavní nahrávací tlačítko, a spusťte přehrávání (nahrávání). Ve
stopě Mastering se bude zobrazovat nahrávaný zvuk s nastaveními provedenými v JAMinu, tak jak je zobrazeno na
následujícím obrázku.

QJackCtl – poslech stop (druhá varianta)

Mastering a také již můžete ukončit
program JAMin. Po ukončení JAMinu,
budete-li chtít přehrát výslednou, případně původní skladbu, uslyšíte jen ticho. Je to samozřejmě tím, že nejsou
propojeny žádné vstupy a výstupy. Můžete tedy propojit výstupy stop Mixdown
a Mastering rovnou na systémové vstupy playback_1 a playback_2 dle náslePřehrávání a konečný export
dujícího obrázku.
Po nahrání celé skladby zastavte záznam,
Nebo o něco složitěji, ale také správvyklikněte nahrávací tlačítko u stopy ně, propojte výstupy stop Mixdown

a Mastering rovněž do sekce ardour, ale
do vstupní oblasti, na stopu master/in1
a master/in2, a obdobné výstupy této
stopy master/out1 a master/out2 teprve
následně propojte na systémové vstupy
playback_1 a playback_2.
Nyní můžete přehrávat a kontrolovat
obě stopy s tím, že danou stopu si během
přehrávání vyberete tlačítkem s (solo),
případně m (mute), tak abyste slyšeli
vždy jen jednu.
Jste-li spokojeni, můžete nakonec
finální nahrávku opět vyexportovat
způsobem popsaným pod nadpisem Export výše v tomto článku, ovšem nyní
bude třeba specifikovat export pouze
zmasterovaných stop, čili použijete tlačítko Určité stopy.
Odkazy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QJackCtl – poslech stop (první varianta)

Jack
QJackCtl
JACK NetSource GUI
Ardour
JAMin
Jack Rack
Rakarrack
ASIO
Hydrogen
AudioLinux
Článek o masteringu
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TÉMA ČÍSLA
skytl problém s plynulostí přehrávání ze
streamu, pak je dobré v záložce Přehrávání zvětšit Velikost síťové vyrovnávací paměti (kB). A nakonec
v Hudbě a Podcastech si už jen nastavujete, kam chcete zmíněné věci ukládat.

Režimy zobrazení

Přehrávač Rhytmbox nabízí také tři
režimy zobrazení; klasický režim je okno
jako každé jiné, které jste viděli na
předchozích obrázcích. Dále lze v nabídce Zobrazení zaškrtnout Malé zobrazení
[Ctrl+d], nebo Režim večírku [F11].
V posledním případě si klávesovou
zkratku pořádně zapamatujte, protože
jinak se z rozhraní nedostanete.
Internetová rádia
díky čemuž máte neustálý přístup na
spoustu skvělé hudby přes Internet, aniž
byste ji museli stahovat. Přístup k rádiím je po levé straně v Kolekci, kde je připravena položka Rádio. Po kliknutí na ni
se v okně přehrávače otevře výchozí seznam a seznam již připravených internetových rádií. Na ty stačí poklepat a hned
posloucháte hudbu bez nastavování nebo stahování. V horní části je přitom ikona rádia, po kliknutí na ni se zobrazí
okno, kam jen zadáte adresu nové stanice internetového rádia. Přitom v podstatě stejným způsobem se přidávají
podcasty.

není špatná cena vzhledem k tomu, že
v obchodě často CD s deseti písničkami
stojí jen o trochu méně. Naopak Jamendo
Malé zobrazení
je platformou pro umělce, kteří se rozhodnou vydat své dílo volně k poslechu
Snad jste se o Rhytmboxu dozvěděli
všem...
dostatek zajímavých informací, které
vám případně pomohou najít si svůj oblíbený přehrávač. Pokud bych ho měl
Nastavení aplikace
zhodnotit, těžko bych hledal nějaké
V nastavení toho lze změnit skutečně chyby. Aplikace pracuje bez problémů
mnoho. Nebudu popisovat každou a jednoduše se ovládá. Prostě ideální
možnost zvlášť, ale zmíním ty nejdůleži- přehrávač muziky.
tější. Hned v první záložce Obecné si nastavujete, co všechno chcete při
přehrávání zobrazovat. Pokud by se na-

Přidání nové stanice
Je možné se také přihlásit ke svému
profilu na známém Last.fm nebo Libre.fm. Sám však ani jednu z služeb nepoužívám, a tak je pouze zmiňuji bez
přiložených snímků.

Stahujte a kupujte hudbu:
Jamendo a Magnatude

Kromě toho jsou k dispozici ve výchozí
instalaci hned dva obchody, kde si hudbu můžete poslechnout nebo stáhnout.
Přitom některé skladby jsou dostupné
zdarma, za jiné si musíte zaplatit. V případě druhé jmenované služby se vám za
patnáct dolarů měsíčně zpřístupní více
než dvanáct tisíc skladeb, a to rozhodně

Obecné
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GNOME a můžeme tedy očekávat, že se
jimi budou řídit všechny nové a některé
již existující aplikace.

GNOME Shell

Změnami prošlo taky samotné rozhraní
– GNOME Shell. Během vývojového období GNOME 3.4 běžel program Every
Detail Matters (Na každém detailu záleží), který se zaměřil na drobná vylepšení v náhledu Činnosti. Díky němu
se podařilo vyřešit několik desítek drobnějších nedostatků. Nyní se například
můžete pohybovat mezi výsledky hledání
pomocí klávesnice, popisky aplikací
v dashi se zobrazují přehledněji atd.
Podle odezvy mnoha uživatelů jsou
stále největším problémem GNOME 3
upozornění, a to především upozornění
na nově příchozí zprávy. V GNOME 3.0 to
byl opravdu problém, protože člověk
nemohl na první pohled poznat, jestli
mu někdo z kontaktů, s kterým si již píše, neposlal zprávu. V 3.2 se to zlepšilo
tím, že u jednotlivých kontaktů
v dolním, skrývacím panelu přibylo počítadlo nepřečtených zpráv. Pořád je ale
problém v tom, že pokud nezachytíte
upozornění na zprávu a nenecháte si
zobrazit dolní panel, může vám zpráva
uniknout. Dolní panel se totiž automaticky objeví, jen když se k počítači vrátíte po delší době. Nyní by měla být tato
doba zkrácená, ale je otázkou, jestli to
zachytí i ty situace, kdy jen na chvilku
odvrátíte zrak od obrazovky.
Mimochodem do prostředí GNOME
se vrátil známý easter egg známý
z GNOME 2 – rybička Wanda ;) Vývojáři
však šibalsky neprozradili, jak ji zapnout.

RECENZE
Databáze této aplikace je také nově
využívána při hledání v náhledu
Činnosti. Přímo v GNOME Shellu tak tedy můžete vyhledávat i dokumenty, které máte uložené v Google Docs.
Web

Web je nový název pro prohlížeč Epiphany. Ten patří mezi méně úspěšné aplikace GNOME a v drtivé většině distribucí je
nahrazený jiným prohlížečem, typicky
Firefoxem. Ve verzi 3.4 prošlo jeho rozhraní zásadním redesignem, prakticky
nezůstal kámen na kameni. Jeho současný stav ještě neodpovídá původním
návrhům. Nevím, jestli od nich bylo
upuštěno, nebo se celá změna dotáhne až
v další verzi. Nicméně původní návrhy
přinášely dost neotřelé nápady a já bych
s takovou změnou neměl problém. Přece
jenom Epiphany dosud mnoho uživatelů
nepřitáhlo a místo, aby bylo jen dalším
z řady prohlížečů se stejným rozhraním,
je lepší přijít s něčím originálním.

konflikty, některé kontakty se pořád
rozpojovaly apod. Spojování kontaktů by
mělo být nyní mnohem inteligentnější.
Přibyl také nový nástroj pro výběr avataru a celé rozhraní dostalo uhlazenější
vzhled.
Empathy

Několika zajímavých změn se dočkal
i kecálek Empathy. Okno pro videohovor
dostalo černý design po vzoru Totemu
a EOG. Konečně byly upozornění na příchozí hovory plně integrovány do GNOME Shellu, takže je můžete pohodlně
zvednout. Přepracována byla podpora
pro Live Messenger a Facebook Chat.
Dialog pro správu účtů byl zjednodušený
a byla zlepšena integrace s aplikací
Kontakty.
Další

Změny proběhly i u dalších aplikací. Disk
Utility (Diskový nástroj), nástroj na
správu disků, se přejmenoval na Disks
(Disky), má nové rozhraní a získal také
Kontakty
několik funkcí navíc. Nástroj pro správu
Patří mezi aplikace, které byly uvedené hesel a klíčů, který je součástí Seahorse,
již v minulém vydání. Jejím cílem je dát se konečně dočkal přehledného rozhraní.
dohromady kontakty z různých zdrojů Správce souborů Nautilus má nyní tlačía sloučit je do jednoho velkého zdroje tko Zpět! Pokud něco pokazíte, můžete
kontaktů. Již v minulé verzi umožňovala to vrátit do původního stavu. Cheese,
vyhledávat kontakty přímo v Činnostech aplikace pro webkameru, nyní používá
a minimálně v mém případě téměř zcela kodek WebM místo Ogg Theora. Evolutiodbourala potřebu okna se seznamem on se dočkal modulu pro Kolab Groupkontaktů tak, jak ho známe z různých ware a zná nastavení nejpoužívanějších
komunikátorů. Nicméně v minulém vy- e-mailových služeb. Přihlašujete-li se
dání to pořád trochu skřípalo, vznikaly tedy např. k Gmailu, vyplní vše za vás.

Nové a staronové aplikace

Od vydání GNOME 3 se začaly objevovat
i nové aplikace. Liší se především tím, že
respektují výše uvedené designové změny.
Dokumenty

Tato aplikace byla uvedená již v minulém
vydání, ale tenkrát to byla hodně čerstvá,
nepříliš použitelná věc. Za tu dobu přece
jenom trochu vyspěla. Došlo ještě ke
změnám v designu, lze vytvářet kolekce
dokumentů a přibyla podpora tisku.
Aplikace si zachovala podporu Google
Docs, takže s dokumenty můžete pracovat bez ohledu na to, jestli jsou uloženy lokálně, nebo v cloudu.

Nové rozhraní Kontaktů včetně super menu
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také komplikací posunuté klávesy AltGr
a Esc. Nejsem si jist, zda je tato klávesnice za takových okolností dobrou koupí
při cenách kolem 1500 Kč, když za nepatrně vyšší cenu jde sehnat mechanickou
klávesnici, která sice nebude mít tak
futuristický vzhled, makro klávesy
a podsvícení, ovšem vyšší kvalitu, pohodlí a případně třeba NKRO považuji za
nesrovnatelně podstatnější.

Cherry G84-4100

Na závěr jsem si nechal jednu specialitku.
Je to často opomíjená kompaktní
klávesnice Cherry G84-4100. Firma Cherry je německý výrobce klávesnic a především mikrospínačů do klávesnic. Není
bez zajímavosti, že některé klávesnice
vyrábí v České republice, ale přesto je
zdejší nabídka kvalitních vstupních zařízení – řekněme si to upřímně – dost
bídná. Klávesnice řady G84, tedy nízkozdvihové klávesnice rozměrově pasující do racků, jsou jedny z mála, které se
dají na místním trhu najít.
Specifikem této řady klávesnic jsou
mikrospínače Cherry ML, které poskytují nízký zdvih, relativně tichou hmatovou odezvu a výdrž přes 20 mil. úhozů
na klávesu. Obecně u mechanických
klávesnic není nutné mačkat klávesy
nadoraz, stisk je naopak registrován přibližně v polovině maximální dráhy. Na
to je vhodné si zvyknout, je to pak velice
pohodlné. Na druhou stranu je třeba si
zvyknout, že hlučnost je zpravidla poněkud vyšší než u některých membránových klávesnic.
Značení jednotlivých modelů klávesnic Cherry nemá na první pohled
zřejmou logiku. Můj kus nese označení

RECENZE
pěkně v pravém sloupci. Co zamrzí, to je
F11, F12 a dokonce i zpětný apostrof
(resp. středník v případě českého rozložení) přes kombinaci s Fn. Opravdu
nezvyklé, ale dosud jsem s tím neměl
problém, dokonce mi nedělá při psaní
potíže ani zmenšený pravý Shift.
Nejzajímavější ale budou asi zkušenosti s mikrospínači Cherry ML, resp.
psaním na nich. Názory na ně se hodně
různí. Ten můj je poněkud rozporuplný.
Neměl jsem problém si zvyknout nebušit do kláves nadoraz, přičemž by zanikla i hmatová odezva. Ocenil bych na
druhou stranu, kdyby stačilo na klávesy
působit menší silou, jejich stisk byl plynulejší (v tom může pomoci lubrikace
spínačů) a konečně kdyby byly běžně
k dispozici kloboučky kláves z PBT plasG84-4100LCMTS-2. To znamená, že jde tu místo zde použitého tenčího a vůbec
o model G84-4100, který má:
méně odolného ABS. Ale to bych vlastně
• černou barvu;
chtěl Cherry MX Brown...
• klávesy Windows a Menu;
Což tedy při běžné maloobchodní
• popisky kláves řešené potiskem ceně kolem 1500 Kč nejsou právě ideální
(poměrně kvalitním);
dojmy. Opět: za o málo vyšší cenu se už
• české rozložení kláves.
dá sehnat solidní klávesnice s Cherry
MX. Ale kompaktní G84-4100 se tu a tam
Existují totiž i šedé kusy s laserem vyry- objeví (např. na eBay) za podstatně nižší
tými popisky, příp. bez kláves Windows. cenu, pak je to podle mého názoru
Rozměry klávesnice odpovídají šířce skvělá koupě.
11palcového netbooku a společně
s hmotností 350 gramů vybízejí k mobi- Závěr
lnímu použití. Klávesnici takto skutečně
ke své spokojenosti používám. Bytelná Kompaktních klávesnic je bohužel na trkonstrukce je přitom výhodou. Jen bych hu (zvláště tom českém) poměrně málo.
ještě ocenil odpojitelný USB kabel.
Pokusil jsem se vybrat některé zajímavé
Rozložení kláves je docela zvláštní. z těch spíše dostupnějších. Žádná z nich
Mnoho kláves jako pravý Shift nebo není dokonalá, ale přesto aspoň já bych
Backspace je zúžených; podobně je zú- se nerad vracel k „velké“ klávesnici šižený i mezerník, protože se vedle něj roké zhruba 50 cm (zde jsme se pohymusela vejít celá řada kláves navíc: Fn, bovali vesměs pod 30 cm). Je to veliká
dvě klávesy Windows, 102./105. klávesa, ergonomická pomoc při umístění myši
klávesa Menu a překvapivě i Insert a De- vpravo od klávesnice.
lete. Home, Page Up/Down a End jsou
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Windows. Zvláště tam, kde nepotřebujeme nějaké podrobnější nastavení,
jde o příjemné zrychlení práce.
Velice zajímavou možností je také
možnost přehrávat hudbu přímo
v manažeru nebo náhled hudby přehráním zvuku při najetí na audio soubor.
Nechybí zobrazování náhledů obrázků
a mnoho dalších uživatelsky důležitých
funkcí.

Závěrem

pak probíhá tak, že uživatel prostě začne
psát název a aplikace se postupně abecedně dostává k požadovanému objektu.
Program samozřejmě podporuje také
práci se záložkami, které není možné nic
vytknout.
V každém okně je pak možné provozovat několik karet (tabů), což významným způsobem ulehčuje práci. Práce
s nimi je rychlá a není jí možné cokoli
vytknout. Podporováno je také připojení
ke vzdáleným serverům, a to jak
prostřednictvím FTP či SSH, tak SMB
nebo WebDAV. Samozřejmě je možné
nastavovat sdílení jednotlivých složek
nebo procházet sítí.
Zde jistě stojí za zmínku klávesové
zkratky, které jsou voleny velice originálně, a pokud je člověk zvyklý nějaké
používat, bude mít v Nautilu poměrně
velké problémy.

Od synchronizace a zálohování k vypalování CD

Tím, čím se Nautilus liší od svých
konkurentů, je především integrace
s dalšími aplikacemi, které jsou mezi
uživateli relativně populární. Najdete zde
tak přímé propojení s Ubuntu One,
Dropboxem či zálohovacím nástrojem
Déjà Dup.
Synchronizace složky tak například
probíhá tak, že si ji označíte a v menu
soubor zvolíte v nabídce Ubuntu One

a synchronizovat. Jde o velice pěkný
a rychlý způsob práce, který propojuje
desktop a cloud, který zvládne používat
opravdu každý. Samozřejmě je možné
nastavit také práva sdílení nejen v rámci lokální sítě, ale také přes One.
Podobně je možné se na dvě kliknutí
vrátit k předchozí verzi nějaké složky,
pakliže je zazálohovaná pomocí Déjà
Dup.
Osobně si myslím, že právě tyto
funkce dělají z Nautila velice příjemný
a silný nástroj, který se své popularitě
netěší nadarmo. Další funkcí, která
běžného uživatele jistě potěší, je
možnost vypalovat CD či DVD přímo ze
souborového manažeru, podobně jako ve

K dispozici je i řada dalších drobností,
jako je připojování emblémů (obrázkové
tagy) ke složkám či souborům. Snadno si
tak například můžete uvědomit, který
dokument čeká na dopsání, k čemu je
třeba se vrátit nebo co je důležité. Nechybí ani podpora zásuvných modulů,
jejichž výběr ale není nikterak bohatý.
Můj celkový dojem je veskrze pozitivní,
i když mouchy se najdou i zde,
ať již jde o práci s klávesovými
zkratkami, absenci terminálu nebo především neschopnost efektivně procházet archivy jako složky. Chybí
pokročilejší filtry či vyhledávání. Ve
srovnání s některými nástroji, jako
je Gnome Commander, by prospěla také
větší rychlost. Přesto jde o program,
který jistě uspokojí nejen uživatele začátečníky.
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může posloužit i jako nenáročná relaxace (resp. jeho poklidnější úrovně).

Závěr

Osmos je originální, v principu jednoduchý, a přesto pestrý. Na nějakou dobu
zabaví (zvláště náročnější úrovně).
Ocenil bych nějaký originální náznak
příběhu (jako ve World of Goo), ale to je
jen detail. Jinak mě nenapadá žádná výtka. Rozhodně doporučuji.

Odkazy
Zpravidla je cílem stát se největší
buňkou v úrovni, dosáhnout určitých
rozměrů nebo pohltit nějakou speciální
buňku (typicky konkurenční formu života). Chce to ale postupem času více
a více šikovnosti a rozdílné strategie.
Někdy je okolní hmota statická a namačkaná na sebe, takže je nutné vyvolávat její vzájemné srážky vypouštěním
bublinek do protipohybu – jindy se zase
velmi hbitě pohybuje a je třeba se některým částicím vyhýbat. Obvykle se
souboj o bytí a nebytí koná v obdélníkovém „bazénku“, v němž se jde odrážet
od stěn, ale některé úrovně ve větvi Force se odehrávají v kruhovém prostoru,
kde kontakt s okrajem znamená smrt.
Přitom se hodí některé další
možnosti ovládání: druhé/třetí tlačítko
myši (nebo horizontální kurzorové
šipky) zrychluje/zpomaluje plynutí času
a kolečko (nebo vertikální kurzorové
šipky) slouží k přibližování/oddalování
pohledu na hrací plochu. K tomu kombinace Alt+R pro restart úrovně, Alt+Z pro
nové vygenerování úrovně – a to je
prakticky vše, co najde využití.
Celkem je úrovní 37 (plus úvodní
dvojice) a k tomu bonusové úrovně
s drasticky rostoucí obtížností. Odhaduji to na asi týden intenzivního hraní (odhaduji průměrně hodinu na úroveň,
pokud se nebude dařit nebo si ji budete

chtít zopakovat) a je otázka, nakolik se
člověk bude chtít k hraní vracet. Osmos

• Hra Osmos
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hlavní cíl: hotové prostředí tak, aby se
nemuselo nastavovat – jednoduché,
snadno ovladatelné, konzistentní a také
„nerozbitelné“. Toto samozřejmě je
a bylo trnem v oku mnohým uživatelům,
kteří jsou zvyklí mít svůj počítač plně ve
svých rukou a dělat si vše po svém.
Ačkoli teze o nenastavitelném Unity
asi jen tak nezmizí, několik prvních
vlaštovek se v novém Ubuntu objeví – do
Nastavení systému přibylo několik
prvních možností, jak pohodlně změnit
nastavení Launcheru, a ve „skrytých“
nástrojích, jako je dconf Editor nebo
Manažer nastavení Compizu, přibývají
další možnosti, jako například vypnutí
neoblíbených návrhů aplikací k instalaci
v nabídce Dash nebo přidání tlačítka pro
zobrazení plochy na Launcher a další.
Možnost nastavení Unity málem během vývoje utrpěla velmi těžkou ránu,
když několik vývojářů navrhlo, aby byl
nástroj Manažer nastavení Compizu odstraněn přímo z repozitářů Ubuntu
a uživatelé jej tak prakticky nemohli nainstalovat. Hlavním argumentem bylo,
že tento nástroj sloužící pro komplexní
nastavení Compizu umožňuje velmi
snadno přivést pracovní prostředí do
nepoužitelného stavu (Unity je v podstatě pouze pluginem Compizu a při neopatrném nastavení jde snadno zapnout
pluginy s ním kolidující nebo Unity
jedním kliknutím rovnou vypnout),
a přitom je tento nástroj často doporučován pro různé úpravy Unity i začínajícím uživatelům. Ve výsledku nakonec
zvítězil zdravý rozum a do Manažeru nastavení Compizu pouze přibylo několik
upozorňujících dialogů a vypnutí
samotného Unity bylo poněkud ztíženo.
Nastavení soukromí

Již od prvních vydání Unity pomocí nástroje Zeitgeist ukládá různé „akce“ –
jaké aplikace spouštíte, jaké soubory jste
naposledy prohlíželi atd. Tato data využívá k nabízení posledních použitých
položek především v nabídce Dash nebo
i jinde. Toto samozřejmě nemusí být
každému příjemné a zobrazení posledních prohlížených souborů může být
v určitých situacích i pěkný trapas.
S Ubuntu 12.04 přichází do Nastavení systému nová položka Soukromí
umožňující jednoduše určit, co se má zaznamenávat a co nikoli. V rozsáhlém nastavení můžete například určit, které
adresáře se budou ignorovat při ukládání
informací o procházených souborech,
vymazat data nashromážděná během

RECENZE

Ubuntu One v novém kabátě
určitého uplynulého období nebo jedním
klikem veškeré ukládání informací zakázat.

Další změny

ale dojde ke změně a jádro s PAE bude
v 32bitové verzi přítomno jako výchozí.
Ostatní

Začišťování je samozřejmě vidět téměř
na všem. Jen tedy ve zkratce. PřiNové vydání samozřejmě nebude jen hlašovací obrazovka přišla o ošklivé
o vylaďování Unity, ačkoli tyto změny hranaté nabídky a její pozadí se mění
jsou samozřejmě nejviditelnější, neboť se podle aktuálního pozadí pracovní plochy.
týkají prostředí, se kterým přichází kaž- Do nabídky Dash přibyla možnost prodý do styku.
hledávat a spouštět videa na různých
online službách. Postranní panel LaunUbuntu One
cher více reflektuje barvu pozadí plochy.
Pokud používáte službu Ubuntu One, od Ikonám v Launcheru přibyly další rozšínadcházejícího vydání Ubuntu získáte řené nabídky, tzv. quicklisty, můžete
„nový“ nástroj pro její ovládání a správu, například přímo vstupovat do podsložek
který je překvapivě řešen pomocí ve vašem domovském adresáři. Do záknihovny Qt a v Ubuntu může působit kladní instalace se vrátil hudební přeponěkud cize. Může za to snaha hrávač Rhythmbox.
o sjednocení tohoto nástroje napříč
platformami a verze, kterou nově nalez- Hlavně odstraňování chyb
nete v Ubuntu 12.04, bude vzhledově
i funkčně zcela odpovídat Ubuntu One Jak již bylo řečeno na začátku, od nového
pro Windows.
Ubuntu nemůžeme očekávat žádné
převratné novinky. Vzhledem k tomu, že
PAE jádro
se jedná o verzi s dlouhodobou podporou,
Ačkoli většina distribucí již jako hlavní vývojáři se rozumě zaměřili na odstraverzi prosazuje tu pro 64bitovou archi- ňování chyb a těch několik málo
tekturu, Ubuntu se stále drží 32bitové „převratných“ vylepšení, jako například
verze a nabízí ji jako tu „lepší“ volbu. To HUD, nijak nenarušuje samotné
ovšem přináší problém v době, kdy 4 GB prostředí. Za toto nelze Ubuntu než poRAM je standardem už i na levnějších se- chválit a popřát mu, aby se Precise
stavách. Donedávna to bylo řešeno tak, Pangolin stal dalším úspěšným vydáním
že pokud jste instalovali 32bitovou verzi Ubuntu.
Ubuntu a měli jste 4 GB RAM a více, instalátor automaticky stáhl a nainstaloval
jádro s podporou PAE. Od Ubuntu 12.04
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Adobe Illustrator: Inkscape

Inkscape je velmi známý a užitečný
program určený na tvorbu vektorové
grafiky, v našem případě zastupuje Adobe Illustrator. Nechybí zde podpora
mnoha formátů a veškeré kreslicí funkce. Čáry, křivky nebo kreslení od ruky
samozřejmě není problém, nechybí ani
různé geometrické funkce. Problémem
jistě nebude ani export vaší tvorby do
souborů SVG, EPS, AI, PNG, PDF nebo jiných formátů.

Adobe InDesign: Scribus

Synfig sice vzhledem připomíná GIMP, ale funkcionalitou nahrazuje Adobe Flash

Scribus je velmi populární open-source
nástroj na sazbu, tedy program, pomocí
kterého se tvoří tištěný dokument na
počítači. Podporuje mnoho profesionálních funkcí jako například správu ICC
profilů, CMYK a tvorbu PDF souborů.
Scribus má navíc mnoho funkcí, které
v běžném nástroji na sazbu nenajdete,
například je zde možná tvorba vektorové
grafiky nebo PDF formuláře.

Adobe After Effects:
Jahshaka

Jashaka přináší sílu videoeditoru a efektů v jednom open-source programu.
Můžete zde upravovat videostopu, tvořit
a upravovat různé efekty v reálném čase.
Pokročilá správa kompozice je také
velkou výhodou. Podpora HD videa je zde
samozřejmostí.

Adobe Premier Pro:
OpenShot

OpenShot je jednoduchý a intuitivní
program pro tvorbu videa. Jeho prostředí tomu hodně pomáhá, je totiž velmi
moderní a pěkně strukturované. Je
vhodný jak pro začátečníky, tak pro
středně pokročilé uživatele. Jsou zde
i jednoduché a základní efekty jako například barevnost filmu, váš film může
vypadat jako kreslený a podobně, to vše
velmi jednoduše. Export videa je zde
velmi pokročilý, můžete použít mnoho
formátů a kodeků, ale pokud toto
pokročilé nastavení nepotřebujete, můInkscape je plnohodnotnou náhradou Adobe Illustratoru
žete využít kartu s jednoduchými volbaAdobe Flash: Synfig
vytvářet svobodně a zdarma. Pokud by mi a například zvolit přímo, pro jaké
Jako zástupce Adobe Flash pro tvorbu vám výše zmíněná alternativa nevy- zařízení video potřebujete (například pro
Flash animací jsme zvolili perfektní ná- hovovala nebo byste se chtěli o tvorbě Xbox 360).
stroj Synfig. Je založen na 2D vektorové Flashe v Linuxu dozvědět něco více, dografice. Grafické prostředí je velmi blíz- poručujeme krátký seriál Open-source
ké prostředí GIMPu. Tvorbě Flash anima- alternativy Adobe Flashe.
cí vám tedy již nic nebrání a můžete je
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Adobe Encore DVD: DVD
Styler
DVD Styler je program určený pro tvorbu
vlastních DVD menu k vašim filmům. Má
jednoduché a intuitivní grafické rozhraní, přidávání filmů je prováděno velmi jednoduchým systémem drag & drop
(táhni a pusť). Tvorba menu probíhá tak,
že prvně zvolíte pozadí a poté přidáváte
tlačítka, nakonec jen tlačítkům přiřadíte
funkci a popisek.

Adobe Soundbooth: Audacity

Potřebujete-li editovat zvuk, Audacity je
na to velmi vhodný nástroj. Se zvukovou
stopou dokážete dělat doslova zázraky.
Ořezávání zvukové stopy, jejich výšek
a basů, mnoho filtrů, slučování více stop
v jednu. To vše a mnohem více v tomto
perfektním zvukařském nástroji.

Řekněte sbohem balíku
Adobe Creative Suite

OpenShot je velmi schopný, ale jednoduše ovládatelný střihací nástroj,
který nahradí Adobe Premier Pro

Podařilo se nám nahradit všechny
programy z balíku Adobe Creative Suite.
Dokázali jsme je nahradit kvalitními
aplikacemi, které vám práci nebo váš koníček usnadní. Jejich hlavními přednostmi je samozřejmě nativní běh v Linuxu
a to, že jsou open source a zdarma. Také
je jasné, že jejich hardwarová náročnost
bude menší než u programů od Adobe,
proto pohodlně poběží i na starších strojích.

Audacity s přehledem nahradí Adobe Soundbooth
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Vícetónová fotografie

Dialogové okno pro výběr barvy
Nad stávající vrstvu s fotografií vytvořte novou vrstvu příkazem z nabídky
Vrstva | Nová vrstva [Shift-Ctrl-n].
V dialogovém okně nastavte Typ vyplňování vrstvy na Barva popředí a pojmenujte ji například Sépie.

vrstvy Sépie, vyberte příslušnou masku
a vložte fotografii ze schránky [Ctrl-v].
Vložená vrstva se v panelu vrstev přidá
jako Plovoucí výběr, klikněte na něj
pravým tlačítkem a vyberte Ukotvit
vrstvu. Invertujte barvy masky příkazem
z nabídky Barvy | Invertovat, tímto postupem se zajistí, aby na světlejší místa
měla sépiová barva menší vliv a výsledná fotografie vypadala přirozeněji.
Posledním krokem je přepnutí reřimu
vrstvy Sépie na Překrytí.
Vhodné je dodat, že tímto způsobem
lze vytvořit tónovou fotografii nejen
v sépiových barvách, ale v jakýchkoli,
postačí změnit barvu vrstvy, která překrývá černobílou fotografii.

Proč se omezovat pouze jednou barvou,
když jich lze použít spoustu a vdechnout
tak fotografiím náladu? Postup je opět
obdobný těm předchozím, je zde však
jistý rozcestník, první krok v podobě
převodu na černobílou je jednou
z možností, ne však nevyhnutelnou,
přeskočím tedy převod na černobílou
fotografii a budu přímo tónovat. V tomto okamžiku už se postup příliš nemění
v porovnání s předešlým tónováním do
sépie, jediný rozdíl je v tom, že se nepoužije jedna tónovací barva, ale barevný
přechod mezi libovolným počtem barev.
Stručně – stačí vytvořit novou vrstvu
nad originální fotografií (Režim krytí na
Překrytí), přidat masku vrstvy a do té
zkopírovat obsah originální fotografie.
Zpět k vícetónové fotografii: barevné
překrytí nejsnáze vytvoříte pomocí nástroje Mísení [l] z panelu nástrojů.
Zmíněným nástrojem a výběrem barvy
popředí a pozadí lze nastavit libovolný
přechod dvou barev, pakliže jsou dvě
barvy málo, GIMP nabízí paletu přednastavených přechodů. Pokud si ani
v tomto seznamu nevyberete, nezbývá
než přechod vytvořit ručně. Vyberte nástroj Štětec [p] z panelu nástrojů a zvolte si vhodnou Stopu a Škálu úměrnou
obrázku a představám přechodu. Takto
nastaveným Štětcem nakreslete pruhy
reprezentující budoucí barevný přechod.

Dialogové okno nové vrstvy
Vrstvě Sépie přidejte masku vrstvy
pomocí příkazu z nabídky Vrstva | Maska | Přidat masku vrstvy nebo pravým
kliknutím na vrstvu a následným výběrem příkazu Přidat masku vrstvy,
všechny hodnoty ponechejte výchozí.
Celý obsah fotografie zkopírujte do
schránky, stačí vybrat vrstvu s fotografií
a pomocí příkazu z nabídky Vybrat | Vše
nebo pomocí klávesové zkratky [Ctrl-a]
vybrat celou fotografii a pak ji zkopírovat známým [Ctrl-c]. Obsah ze
schránky vložte do vytvořené masky

Pruhy tvořící barevný přechod

Výsledná fotografie s efektem sépie

Aby vznikl mezi barvami přechod,
nikoli ostré hrany, stačí je dostatečně
rozostřit, k tomu dobře poslouží příkaz
z nabídky Filtry | Rozostření | Gaussovské rozostření. Poloměr rozostření

42

KVĚTEN 2012
OPENMAGAZIN

NÁVODY

nastavte dle uvážení, nápomocný bude
přítomný náhled.

Již rutinní převod fotografie na černobílou

Dialogové okno Gaussovského rozostření
Pokud bylo vše provedeno podle předešlých rad, výsledkem by měla být tónovaná fotografie v několika barvách.

Barevná nebarevná
fotografie

V některých případech může zanechat
pozitivní dojem fotografie černobílá,
která je barevná jen z části. Můžou to být
pouze výrazné barvy, jako jsou rty u portrétů, držená kytice apod. Opět se nejedná o nic složitého a roli budou hrát již
osvětlené metody, tedy převod na černobílou fotografii a hrátky s maskou vrstvy.
Nejdříve si vrstvu s originální fotografií, kterou jste si otevřeli v GIMPu
[Ctrl-o], zkopírujte, i ta barevná bude po-

Černobílý husky s modrýma očima
třeba – pravý klik na vrstvu v panelu Vrstvy a příkaz Duplikovat vrstvu nebo klik
na miniaturu dvou obrázků taktéž v panelu Vrstvy. Zkopírovanou vrstvu s fotografií převeďte na černobílou kterýmkoli
z uvedených postupů popsaných výše.
Této černobílé fotografii přidejte masku vrstvy příkazem z nabídky Vrstva |

Maska | Přidat masku vrstvy nebo
pravým kliknutím na vrstvu a volbou Přidat masku vrstvy, všechny volby ponechejte výchozí. Pomocí této masky bude
možné odkrýt požadovaná barevná místa,
v případě tohoto tutoriálu oči. Pokud
nejste seznámeni s funkcí masky vrstvy,
stručně by se dalo říct, že černá místa
masky daná místa na vrstvě zprůhledňují,
bílá jsou naopak viditelná. V této chvíli je
maska bílá, tzn., že je viditelná pouze
černobílá část fotografie. Nejde tedy o nic
jiného, než zabarvit místa, která mají být
barevná, černou barvou. Vyberte nástroj
Štětec [p] z panelu nástrojů a vhodnou
stopu s měkkým okrajem (Circle Fuzzy).
Vyberte danou masku a začněte začerňovat/odkrývat zamýšlená barevná místa.

Další GIMPtoriál

Barevná proměna

Další díl GIMPtoriálu bude pokračovat
v tomto duchu, např. jak dát fotografii
známý Lomo efekt, filmový dojem apod.
Pokud je nějaký efekt fotografií, který
byste rádi v tutoriálu viděli, ozvěte se
v komentářích, a pokud to bude v mých
silách, pokusím se vaše přání splnit.
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aby se světlé barvy ještě více nezjasnily.
Který to bude, záleží na motivu snímku.
Pokud budete myší přejíždět po pásu
černo-šedo-bílých čtverců, budete vidět
na černo-bílé zmenšenině snímku žluté
oblasti, kterých se úprava dotkne. Můžete také použít kolečko myši pro změnu
počtu políček a umožnit tak jemnější
úpravy jasu snímku.

Jemnější doladění jasu snímku a vyvážení
dynamického rozsahu
Ekvalizér na kartě opravy: Je to
univerzální modul, kterým můžete dosáhnout různých efektů. Např. odstranění šumu, zvýšení kontrastu,
lokální zaostření apod. Modul má tři
karty:
• luma (jas – ovlivňuje jasovou složku
snímku),
• chroma (ovlivňuje sytost barvy),
• ostrost (hranová ostrost).
V každém z nich je středem vedena
vodorovná linka s malými bílými
kroužky (slouží hlavně k nastavení
kontrastu na kartě luma a chroma)
a v dolní části jsou na lince kroužky černé
(odšumí fotografii na kartě luma a chroma), které jsou překryté trojúhelníky (ty
můžete posouvat a měnit tak průběh
křivky).
Pokud šipkou přejedete přes pole
(nemačkáte žádné tlačítko myši), objeví
se vám jeden větší, bílý kruh. Ten vám
naznačuje, jak velký bude rozsah úprav,
jeho velikost měníte kolečkem myši.
Poloprůhledná plocha okolo něho naznačuje, kam až můžete křivku s bílými
kroužky ohnout (oblast je měnitelná
podle velikosti kruhu).
Jemné detaily obrázku ovlivníte
pravou částí obou křivek s malými kolečky a hrubé detaily jejich levou částí.
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Průběh jednotlivých křivek ale záleží na
pořízeném snímku a vašich požadavcích,
i když na velké většině snímků bude
průběh obou křivek – spodní i střední –
stoupavý. Pravda ale je, že každá fotka
vyžaduje něco jiného.
Nejlépe účinky poznáte při maximálním přiblížení snímku. Zkuste předvolby a zkoumejte, jaký mají na váš
snímek vliv. Pak máte šanci porozumět
nastavení a průběhu křivky.
Malé příklady:
• Změna lokálního kontrastu: Na
kartě luma umístěte na středové linii bílé kroužky po celé linii trochu
nahoru. Na kartě ostrost umístěte
celou středovou linku úplně dolů.
• Odstranění šumu: Na kartě luma
i chroma zvedněte na spodní linii
černé kroužky stoupavě nahoru
v pravé části. Při silném odšumění
skloňte také křivku na kartě ostrost
v pravé třetině dolů.
• Zaostřit: Na kartě ostrost umístěte
celou středovou křivku s bílými kolečky úplně dolů a na kartě luma
středovou křivku stoupavě zvedněte v pravé části.

Nastavení nástroje vinětace

Zpracování

Přepněte se zpět do režimu prosvětlovací pult, a pokud chcete, vyplňte
v pravém panelu editor metadat. Chcete-li, můžete přidat i štítky. Pak pokračujte na volbu exportovat vybrané (jen
dávejte pozor, abyste při vyplňování
metadat i štítků měli vybraný váš upravený snímek). Zvolte si formát, ve kterém chcete fotku mít, zvolte si místo na
disku nebo na nějakém webovém úložišti
fotek a klikněte na tlačítko exportovat.

Hotová fotografie...
Karta chroma v modulu ekvalizér ovlivňuje
barevnost fotky
Vinětace na kartě efekty: Protože
pozadí za dívenkou ve valašském kroji je
příliš pestré a barevné, je vhodné ho
neutralizovat. Vystoupí tak hlavní postava, na kterou se zaměří oko pozorovatele. Můžete to udělat cílenou
vinětací. Nástroj zapněte a nastavte
podle vlastních požadavků. Okraj můžete mít černý nebo bílý, záleží na vašich
představách.

Zkuste porovnat výsledek s originálem. Fotku se podařilo vylepšit. Na histogramu hotového snímku je vidět, že
úplně změnil průběh. Vysoké jsou
hodnoty vpravo, ale to je pochopitelné,
protože bílá vinětace okolo dívenky
udělala své. Je naprosto jasné, že výsledek není dokonalý, ale pro uchování
v rodinném albu kvůli vzpomínkám je
dostačující.

Odkazy

• Dynamický rozsah na Wikipedii
• Web programu Darktable

