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vývojáři prostředí, a tak do něj zapadnou
nejenom svou funkčností, ale i grafic-
kým vzhledem. Máte tak možnost mít
připravený systém se všemi potřebnými
základními aplikacemi ihned po in-
stalaci prostředí. To ale neznamená, že
nemůžete další aplikace přidávat a upra-
vovat. Nevýhodou v tomto případěmůže
být ta vlastnost prostředí, že vzhledem
k  propojení a  vzájemné závislosti ne-
máte nějaká distribuce možnost od-
stranit některé aplikace, které jsou
součástí prostředí, bez toho, aby došlo
ke změně v  celém desktopovém
prostředí nebo dokonce k jeho pádu.
Rozhodnutí je na vás
Teď už víte, jaký je rozdíl mezi komplet-
ním prostředím a samotným správcem
oken. Je jen na vás, jakou cestou se při
ladění svého systému vydáte. Možností
máte mnoho. Můžete si sestavit li-
bovolnou distribuci, která obsahuje
pouze správce oken, můžete použít již
vyladěnou distribuci se správcem oken
a dalšími aplikacemi nebo rovnou sáh-
něte po některém velikánovi s komplet-
ním prostředím. Rozhodnutí je jen na
vás.

TÉMA ČÍSLA

Nejnovější KDE4 ve Fedoře

Xubuntu s Xfce je velice podobné GNOME
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můžete na plochu umístit libovolné
množství libovolně nastavených panelů
a dalších užitečných věcí. Plocha už ani
není jen výpisem adresářů. O to se stará
speciální plasmoid. Můžete tak na ploše
mít výpis několika různých adresářů.

Spolu s KDE má uživatel k dispozici
celou řadu zajímavých grafických efektů,
které lze pár kliknutími zapnout v ovlá-
dacím centru. Jde o různé průhlednosti,
stíny, animace, náhledy při přepínání
oken a další oku lahodící efekty. Ovláda-
cí centrum je pohodlné a  umožňuje
snadno nastavit celé KDE a některá sys-
témová nastavení (to se mezi různými
distribucemi poněkud liší).

KDE přináší celou řadu dalších zají-
mavých technologií, jako je desktopové
vyhledávání Nepomuk (obdoba Google
Desktop), Phonon pro správu zvuku, So-
lid pro sjednocení přístupu k informa-
cím o hardwaru. A mnohé další. S vět-
šinou z nich se uživatel běžně nesetká.
Aplikace
Jelikož nelze říci, co přesně je či není zá-
kladní KDE aplikace, uvedu jen malý vý-
běr, se kterým se asi většina lidí setká.
Mnohem víc jich lze nalézt na www.kde-
apps.org. Aplikace pro KDE se většinou
poznají podle toho, že začínají na „K“

nebo mají „K“ tam, kde by angličtina
psala „C“.

Základním správcem souborů je
Dolphin zvládající všechny běžné ope-
race. Výchozí vzhled je vidět na prvním
obrázku, níže po úpravách nastavení.

Kdo má rád klasické dvoupanelové
správce souborů, ten jistě ocení Krusa-
der. Jeho funkce lze rozšířit instalací
doplňkových aplikací, se kterými
Krusader spolupracuje (jejich přehled je
v nastavení Krusaderu).

V  KDE 4 plní roli prohlížeče webu
Konqueror (v KDE3 plnil i  roli správce
souborů), nicméně jej lze použít i jako
správce souborů. Používá zobrazovací
jádro KHTML, které se stalo základem
WebKitu používaného v Safari a Google
Chrome/Chromium (místo KHTML lze
v Konqueroru použít i WebKit) a je velice
rychlé.

Jako prohlížeč obrázků slouží Gwen-
view. Je rychlý a  zvládá i  hromadné
operace se soubory. Na správu obráz-
kových alb slouží digiKam, což je sku-
tečně špičkový kus softwaru, který
směle snese srovnání s draze placenou
konkurencí.

K  přehrávání hudby slouží Amarok,
což je jeden z vůbec nejlepších dostupných
hudebních přehrávačů. Pracuje s hudební
kolekcí a  má velmi dobrou podporu sí-
ťových služeb: kromě přehrávání in-
ternetových rádií dokáže např. stáhnout
text k přehrávané písni, informace o in-
terpretovi, obal alba a  další věci. Tyto
informace získává na základě ID3 tagů.

Pro KDE (respektive s  využitím
knihoven Qt) je napsáno velké množství
výukových aplikací. Mezi ty nejuži-
tečnější patří Marble, což je vysoce kva-
litní obdoba Google Earth. Dalšími jsou
např. periodická tabulka Kalzium, mapa
hvězdné oblohy Kstars a mnohé další.

KDE samozřejmě obsahuje i  řadu
drobných her, aplikace pro vývojáře,
Kopete pro ICQ, Jabber a další podobné
protokoly, K3B na vypalování, přehrávač
videa Kaffeine, prohlížeč PDF Okular,
sadu správce pošty, kalendáře a knihy
adres, kancelářský balík a  desítky
a stovky dalších aplikací.

KDE 4 je dnes plně vyzrálé a velice
moderní grafické prostředí hodící se pro
prakticky jakoukoliv práci. Je do něj in-
tegrované obrovské množství nejrůz-
nějších aplikací. Jeho vyzkoušení mohu
jen doporučit. Po počátečním sezna-
mování se s  novou věcí máte velkou
šanci, že vám bude vyhovovat. Zvlášť,
když si jej upravíte k obrazu svému.

Příklad plně vybavené plochy. Vlevo a nahoře jsou panely s běžnými plasmoidy (přepínač

ploch, otevřená okna, systémové ikony apod.), na ploše jsou hodiny, výpis tří adresářů

a další věci

Prohlížeč obrázků Gwenview
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a vodní plochy jsou zamrzlé. Až vás pře-
stane bavit chodit neustále po svých,
můžete zkusit osedlat třeba prase – k to-
mu potřebujete mít v inventáři sedlo a na
prase jej nasadit.
A jdeme do podzemí
V  podzemí, kam se nedostane denní
světlo, si budete muset svítit pochodně-
mi. Pochodeň vyrobíte z uhlí a ze dřevě-
né tyčky. Pak ji třeba připevníte ke stěně
nebo na nějaký podstavec. Hra mě stále
překvapuje, třeba když jsem pochodeň
umístil do rohů ohrady před domem,
krásně na plot pasovala. Zahrádka tak
byla v noci pěkně osvětlená a z okna se
dalo pozorovat, jak okolo chodí různé
příšery a  nemohou se dostat dovnitř.
Když objevíte nějaký rozsáhlý podzemní
komplex, občas se hodí vyrobit si nějaké
cedulky jako ukazatele cesty, abyste ne-
zabloudili. V takových jeskyních je pak
třeba mít se na pozoru i ve dne, bývá zde
dost příšer. Pokud budete mít dost že-
leza, můžete si postavit i nějakou důlní
dráhu a  vytěžené suroviny vyvážet na
povrch. Z kopce jezdí důlní vozíky na po-
postrčení, do kopce budete potřebovat
nějaký výtah nebo důlní lokomotivu.

Na internetu je množství videí a ob-
rázků s ukázkami, co lidé vytvořili – od
různých staveb po různé stroje a další
možné a nemožné věci. Hra podporuje
i  multiplayer, což vám dá možnosti
úplně nových rozměrů. Existuje několik
českých serverů s poměrně širokou ko-
munitou. Hra je napsaná v  jazyce Java
a díky tomu je multiplatformní. Pro běh
vyžaduje grafickou kartu s  OpenGL.
I když je nyní hra ve fázi beta, nezazna-
menal jsem jedinou chybu.

Hru lze koupit na minecraft.net za
14,95 eur, po dokončení bude stát podle
autorů 20 euro. Díky úspěšnému Mi-
necraftu již vzniklo několik projektů,
které se ho snaží napodobit, za všechny
bych jmenoval Minetest, který se mi zdá
nejzdařilejší. O  hře by se dalo ještě
hodně napsat, ale nerad bych vás při-
pravil o tu úžasnou možnost objevování
a zkoumání světa Minecraftu. Pokud ale
přesto občas nebudete vědět, jak něco
vyrobit, navštivte Minecraft wiki.
Hra po síti
Rád bych se podělil o  zkušenosti
s hraním online s více hráči a také o to,
co obnáší starost o  Minecraft servery.

Popíši zkušenosti s  prvním serverem,
který jsem našel – a další jsem nehledal.

V momentě, kdy vás přestane bavit
hra pro jednoho hráče, máte možnost
zkusit, jaké to je online s  více hráči.
Zkusil jsem tedy vyhledat pomocí vy-
hledávače Minecraft server a zkusil ně-
jaký z nabízených odkazů. Po prohléd-
nutí webu a  přečtení pravidel serveru
jsem přes formulář zaslal žádost do
whitelistu. Whitelist by měl sloužit
k tomu, aby se o vás jako o hráči admi-
nistrátoři (dále A-team) něco dozvěděli,
a  má sloužit jako prvotní síto a  např.
ochrana před multiúčty apod., které
pravidla tohoto serveru neumožňují.
Během několika hodin dorazila odpověď
o schválení a mohl jsem začít hrát.

Při prvním připojení na server je po-
třeba se registrovat, příkazem /register
<heslo> popř. <zopakujheslo> pro
kontrolu. Jako hráč se objevíte na tak-
zvaném spawnu, což většinou bývá ně-
jaká epická stavba, která je jako vizitka
serveru. Jako hráčmáte do začátku pár
herních dolarů a v inventáři nemáte vů-
bec nic. Do začátku je tedy vhodné najít
nejdříve něco k jídlu a poté postavit svů
první dům nebo u někoho přespat. Na
daném serveru je množství měst
a vesnic, jejich seznam získáte příkazem
/warplist. Poté pomocí příkazu /warp
<názevwarpu> můžete být teleportováni
přímo do zvolené lokace. Na serveru
jezdí i vlak (metro), hned pod spawnem
je nástupní stanice, stačí koupit nebo
vyrobit si vozík a můžete se svézt. Že-
leznice zatím spojuje ale jen několik
měst na mapě, je stále ve výstavbě.

Jakmile jste si tedy obstarali nějaké
jídlo, je třeba si postupně vyrobit ná-
stroje a  postavit svůj první domek.
První, na co asi narazíte, je to, že spousta
oblastí už patří někomu jinému a vám
zde nepůjde kácet stromy, kutat surovi-
ny a stavět. Těmto oblastem se říká tzv.
protect. Je to ochrana pozemků hráčů
před ničením a  modifikací od jiných
hráčů. Na serverech pro více hráčů je
taková ochrana nezbytně nutná, neboť
se zde vyskytuje ve veliké míře tzv.
griefing – ve zkratce se jedná o činnosti,
které poškozují stavby jiných hráčů,
pustoší krajinu, patří sem i  vykrádání
truhel cizích hráčů a např. i vytváření
vulgárních obrázků či nápisů v krajině.
Z toho důvodu je nutné ještě před stav-
bou prvního domu požádat o tzv. pro-
tect. Dále je nanejvýš vhodné a dopo-
ručené zamykat truhly a dveře, pomocí
příkazu /cprivate.

RECENZE
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Na multiplayer serveru si každý hráč
najde, co ho baví. Může společně
s ostatními hráči stavět velkolepé stav-
by, založit město a starat se o něj, ob-
chodovat s jinými hráči, zabíjet příšery
anebo třeba chodit na společné výpravy
na diamanty. Jako výborný nástroj pro
vzájemnou komunikaci je kromě tex-
tového chatu ve hře doporučen Team-
speak. Během hraní se může člověk
takto potkat s různými zajímavými lidmi
a navázat nová přátelství. Je sice pravda,
že zrovna Minecraft hrají spíše ti mladší,
ale občas tam člověk narazí i na někoho
staršího, nebo dokonce vrstevníka.

Pokud umí člověk opravdu pěkně
stavět, má fantazii, může se mu stát, že
si ho všimne nějaký člen A-teamu a na-
bídne takovému člověku možnost crea-
tive módu, případně oprávnění používat
nástroje jako WorldEdit či VoxelSniper.
Protože na tomto serveru je ekonomika,
další nutnou podmínkou pro získání po-
pisovaných oprávnění je důvěra. Člověk
s  takto zvýšenými oprávněními může
serveru prospět (postaví epické stavby),
nebo – a i to se bohužel může stát –mů-
že serveru uškodit. Tím, že například
ostatním hráčům dá bez práce zdarma
diamanty a jiné vzácné suroviny, může
zcela zničit ekonomiku na serveru. Pak
se například stane to, že diamanty se
prodávají za stejnou cenu jako uhlí apod.

Cesta k  získání těchto oprávnění tedy
vede především přes vzájemnou důvěru.

Na hru a dodržování pravidel dohlíží
A-team složený z moderátorů a admi-
nistrátorů. Ti řeší různé věci týkající se
samotné hry, ať už řešení případů grie-
fingu, banování hráčů za porušování
pravidel (hacky, xray atd.), nebo další
související věci. Čas od času některý
uspořádá tzv. event, kdy se může jednat
např. o soutěž, kdo z hráčů nachytá nej-
více ryb za určitý čas, kdo nejrychleji
proběhne bludištěm a spoustu dalšího.
Na hráče pak čekají různé odměny. Jako
hráč můžete podpořit server zakou-
pením VIP přes SMS, kdy za podporu
serveru získáte i  výhody připojení na

plný server a několik dalších výhod pří-
mo ve hře (např. létající koberec, tzv.
kity a další).

Při provozu na linuxovém serveru je
potřeba připravit základní prostředí,
nachystat si skripty v  cronu (údržba,
zálohy, případně pravidelný restart
v noci apod.), je třeba např. přes SNMP
sledovat stav serveru a provádět zásahy
buď automaticky, nebo ručně. Java je
hodně nenasytná co se týče paměti
a moc po sobě neuklízí (garbage collect),
proto je vhodné u  hodně vytížených
serverů (mody) dělat pravidelné restarty
a  Javu spouštět s  určitými parametry.
Veškeré dění na serveru je logováno, log
slouží mimo jiné i k odhalování hráčů,
kteří podvádí ve hře (např. xray).
Vhodnými skripty (pluginy) lze takové
hráče například automaticky zabanovat
apod. Za zvlášť hrubé porušování
pravidel se udělují trvalé bany na IP ad-
resu. Asi nejvíce času tráví admin ladě-
ním pluginů, odhalováním problémů
a jejich odstraňováním. Jakmile se tedy
člověk stane adminem na serveru, nemá
už pak tolik času na samotnou hru. Nej-
větší odměnou mu pak jsou spokojení
hráči, zábavná hra a fungující servery.

Autor tohoto netradičního článku je
známý pod přezdívkou HunterzCZ, je
administrátorem serverů Netfire.cz.
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navrchu obrazovky zobrazí vyhledávací
pole, které prohledává nabídky systému
a aktuálně spuštěné aplikace. Jedná se
o  alternativní metodu, klasické roz-
balovací nabídky zůstaly. Jak asi tušíte,
HUD se hodí hlavně tam, kde jsou roz-
balovací nabídky rozsáhlé. To mohou být
například grafické editory a kancelářské
balíky. HUD asi nebude využíván ma-
sově, ale v některých oblastech uplatně-
ní a  uživatele určitě najde. A  jsou to
právě tyto nápady, pro které máme
Ubuntu rádi.
Inteligentní posuvníky
Tzv. inteligentní posuvníky už také slaví
rok existence. Vtip je v tom, že obyčejně
vidíte jen tenký indikátor pozice, inter-
aktivní posuvník se zobrazí až při najetí
kurzorem do oblasti. Posuvník má nový
design a nabral na velikosti, takže se lé-
pe „chytá“.

Větší „inteligentní posuvníky“

Nastavení
Věřte nebo ne, Unity „oficiálně“ dostalo
možnosti nastavení. Dříve šlo nastavit
pouze přes doinstalovatelný Manažer
nastavení Compizu (compizconfig-
settings-manager). Nastavení najdete
v menu Nastavení systému | Vzhled. Je
jich sice jenom pár, ale zato jsou tam
všechna důležitá: Velikost ikon Laun-
cheru, přepínač automatického skrývání
Launcheru, pozice pro zobrazení Laun-
cheru (levá strana, nebo levý horní roh)
a citlivost při zobrazování.

Manažer nastavení Compizu můžete
využívat stále, ale při jeho spuštění bude-
te upozorněni, že různé kombinace nasta-
vení nejsou otestovány a  můžete něco
rozbít. Dokonce se z tohoto důvodu ob-
jevily návrhy na úplné odstranění nástroje
z repozitáře, ale to naštěstí neprošlo.
Podpora více monitorů
V Nastavení systému | Displeje přibyla
jedna, ale velmi důležitá volba, pro uživa-
tele více monitorů. Můžou nastavit, zda
zobrazovat Launcher jenom na jenom vy-
braném monitoru, nebo na všech.
Nastavení soukromí
Ubuntu pomocí nástroje Zeitgeist zazna-
menává aktivitu uživatele. Toho potom
využívá například při vypisování ne-

dávných akcí v Dashi. Abyste předešli
zobrazení choulostivých informací, je
k  dispozici Nastavení systému | Sou-
kromí. Můžete zde zaznamenávání
činností kompletně vypnout, případně
pouze zapomenout činnosti za určitý ča-
sový úsek. Zaznamenávání budoucích
akcí potom můžete filtrovat podle
aplikace, typu souboru či konkrétních
složek. Přehledný a užitečný nástroj.
Aplikace
Centrum softwaru
Centrum softwaru pro Ubuntu je nekoru-
novaným králem uživatelsky přívětivých
správců balíčků, ale jeho velkým problé-
mem bylo pomalé spouštění i  odezva.
Nebylo nic zvláštního, když nabíhalo tře-
ba patnáct sekund. Verze 5.2 obsažená
v novém Ubuntu už je na tom výrazně lé-
pe, start je několikrát rychlejší, na nových
strojích nemusí zabrat ani dvě sekundy.
Rozhraní se bohužel od minula prakticky
nezměnilo a působí na mě nedotaženě.

Centrum softwaru přináší ještě pár
menších zajímavých novinek. Na strán-
ce aplikace například najdete doporučení
na podobné aplikace. Komentáře nově
můžete řadit od nejnovějšího, nebo nej-
užitečnějšího. Také můžete vybrat, v ja-
kém jazyku se komentáře mají zobra-
zovat: Čeština (respektive jazyk pro-
středí), angličtina, nebo jakýkoliv jazyk.
Šikovné –mnoho uživatelů s angličtinou
nemá problém a dostanou se tak rychle
k více recenzím.

HUD najde využití například v GIMPu

Nastavení displejů



ČERVEN 2012
OPENMAGAZIN 19RECENZE

Dříve se nově nainstalované aplikace
přidávaly na Launcher pouze s  vaším
souhlasem, nyní to dělají automaticky.
Jakmile kliknete na tlačítko Nain-
stalovat, ikona aplikace se přidá na
Launcher a  navíc se na ní zobrazuje
progressbar s postupem instalace. Co si
budeme povídat, vypadá to hezky, jenže
v praxi bychom tuto novinku mohli na-
zvat „jak zasvinit Launcher snadno
a  rychle“. Automatické přidávání na
Launcher jde naštěstí vypnout v nabídce
Zobrazit | Nové aplikace v Launcheru.
LibreOffice 3.5
Precise Pangolin nabízí kancelářský ba-
lík LibreOffice v  aktuální verzi 3.5. Ta
přinesla hromadu novinek, podrobnosti
najdete v článku Nové vlastnosti Libre-
Office 3.5 na partnerském webu OpenOf-
fice.cz. Zde jen letmo zmíníme například
podporu sedmé verze Javy, intuitivnější
formátování záhlaví a zápatí, lepší vy-
hlazování křivek v  diagramech nebo
navýšení limitu na deset tisíc listů a 1024
sloupců v sešitu.
Hudební přehrávač Rhythmbox je zpět
Dlouhá léta se o  přehrávání audia
v Ubuntu staral přehrávač Rhythmbox,
od verze 11.04 jej však nahradil podobný,
ale progresivnější, Banshee. Po roce se
opět vrací Rhythmbox. Důvodem zatra-
cení Banshee zřejmě byly táhnoucí se
problémy se stabilitou a hardwarová ná-
ročnost. Vývojáři raději vsadili na jistotu.
Facelift Ubuntu One
Klient synchronizační služby Ubuntu
One za svou relativně krátkou existenci
prošel mnoha úpravami vzhledu. Teď tu

máme další a snad na nějaký čas defini-
tivní. Rozhraní se sjednotilo s verzí pro
Microsoft Windows založenou na fra-
meworku Qt. V Ubuntu tak působí lehce
cizorodě, na druhou stranu je pře-
hlednější než předchůdce.
Další novinky
Grafická témata Ambiance (výchozí) a Ra-
diance se opět dočkala malých změn.
Myslím, že o kvalitě těchto vzhledů není
pochyb, ale designéři Ubuntu je s každou
verzí posunou ještě o kousek dál. Přirovnal
bych to k vybrušování diamantu. Stejně
tak přihlašovací obrazovka byla lehce
poupravena k  lepšímu. Ikony by však

mohly být lepší – třeba sada čtvercových
ikon Faenza by do Ubuntu sedla perfektně.
Na vzhledu mi ještě vadil přehnaně růžový
Launcher a Dash při výchozí tapetě.

Souborový správce Nautilus konečně
umí vracet akce. V praxi to vypadá tak,
že když například nechtěně někam pře-
sunete hromadu souborů, rychle to na-
pravíte klávesovou zkratkou [Ctrl+z]
nebo přes nabídku Upravit | Zpět.
Verdikt: LTS jak se patří
Unity se opět posunulo směrem k lepší-
mu, co se týče svižnosti i rozvržení prvků.
I když ze své podstaty asi nikdy nesedne
všem uživatelům, považuji ho za repre-
zentativní linuxový desktop. Důležité je,
že vývojáři nezapomněli ani na další roz-
hraní: Unity 2D a GNOME Classic. Druhé
jmenované se kvalitou přiblížilo tolik
uctívanému GNOME Panelu. Když mu
odpůrci Unity dají šanci, myslím, že od
Ubuntu nebudou muset odcházet.

Mám pocit, že při tvorbě tohoto vydání
se více než dříve naslouchalo uživatelům.
Alespoň výsledek tak vypadá. Místo při-
dávání revolučních funkcí byl kladen dů-
raz na vylepšení současného. A  to se,
i  přes některé mé výhrady, povedlo.
Mnoho uživatelů se pustilo do testování
betaverzí i alfaverzí a už v tu dobu hlásili
relativně slušnou stabilitu. Dnes už byste
se s  většími problémy setkat neměli.
Ubuntu 12.04 Precise Pangolin splnilo
to, co se od něj jako od verze s prodlou-
ženou podporou očekávalo.

Centrum softwaru

Nové rozhraní Ubuntu One
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problémy si Banshee mohlo poradit ještě
před vydáním Ubuntu 12.04, ale i tak se
od první alphy na výběru výchozího pře-
hrávače nic nezměnilo.

Možná se dá rozhodnutí zdůvodnit
i  tím, že instalační CD už neobsahuje
Mono, na kterém je Banshee závislé.
A protože není Mono, nemohou být po
instalaci v systému přítomny ještě další
dvě aplikace, a  to správce poznámek
Tomboy a  hra Gbrainy. Canonical už
dlouho bojuje s  nenafukovatelnou ve-
likostí 700 MB, do které se snaží celý
systém nacpat, a  Mono bylo logickou
cestou, jak ušetřit pár desítek MB. V mi-
nulosti se mluvilo o tom, že se omezení
700 MB prolomí a posune na 1 GB, če-
muž by vyhovovala běžná USB flash
paměť. Zatím se tak nestalo.

V  minulé verzi přidali vývojáři
mnoho nových vlastností do Ubuntu
One. V této verzi se soustředili hlavně na
ovládací rozhraní. Jeho prvky už ne-
plavou tak nějak ve vzduchu, ale celé
rozhraní působí jednotně a hlavně pou-
žitelně.
Soukromí
Když si otevřete dash, zjistíte, že si
Ubuntu hlídá, co děláte, a  na základě
těchto informací vám předhodí naposle-
dy otevřené dokumenty a  použité
programy. To nemusí být žádoucí ve fi-
remní sféře ani v  osobním životě. Na-
příklad vaše přítelkyně by neměla
dosednout k  počítači a  zjistit, že se
sháníte po prstenu, nebo třeba jenom

nechcete některé akce zaznamenávat,
protože se vám pak v potřebných výpi-
sech pletou. Tohle je možné kontrolovat
v nastavení pod ikonkou „Soukromí“. Je
možné ovlivnit, jaké aplikace nebo sou-
bory se nemají hlídat, a pro výjimečné
případy se může hodit funkce pro vy-
mazání historie používání za nastavený
časový interval.
HUD a video lens
Nejvýraznější změna, ovlivňující způsob
používání prostředí, je HUD. Jde
o novinku, která se objeví po zmáčknutí
klávesy ALT. Poté stačí napsat, jakou ak-
ci chcete udělat, třeba změnit konfigura-
ci sítě, a  HUD vám hned našeptává
možnosti a umožňuje přejít rovnou k vě-
ci. V praxi to funguje tak, že začnete psát
třeba „Příto“ a HUD vám nabídne změnu
statusu v IM klientovi na „Přítomen“.
Podobně to funguje s výběrem WiFi sítě,
manipulaci se zvukem, nastavení více
monitorů, zobrazení nápovědy a mnoho
dalších. HUD poslouží velmi dobře pro
přístup do menu aktuální aplikace, kte-
ré se v Unity schovává do horní lišty. Do

kontextu svého vyhledávání přidá
všechny položky v tomto menu.

Je vidět, že možnosti celého HUD
ještě nejsou úplně vyladěné. Chybí třeba
úplně volby pro Bluetooth, není možné
skákat rychle do podnabídek dialogu
systémového nastavení, a dokonce se mi
nepodařilo přejít ani k instalaci balíčků.
HUD má velký potenciál a umožní držet
ruce na myši o něco méně, ale určitě ne
teď, možná v příští verzi.

Další novinka se schová v  dashi
a jedná se o video lens, tedy o „záložku“
s možností vyhledávat videa. Video lens
se nekouká jen na lokální videa, ale hle-
dá i na internetu se službou Bing Video.
Není to jediná změna v dashi. Když jste
v předchozí verzi vyvolali dash, hned na
úvodu jste viděli osm velkých ikon
s aplikacemi a kategoriemi aplikací. To
nyní nahradil výpis naposledy použitých
aplikací a souborů.
Shrnutí
Je toho jen málo, co by se dalo novému
Ubuntu 12.04 Precise Pangolin vytknout.
Že není HUD úplně dokonalý? To není zas
tak důležité. Že chybí některé Mono
aplikace? To oslaví nejeden uživatel.
Naopak citelné zrychlení celého systému
a  Ubuntu Software Center, toho si
uživatelé všimnou na první klik a budou
za to vývojáře milovat.

Ani další změny nic nerozbíjejí. Ono
takové odstranění Tomboye možná
někomu může vadit, ale řešením je do-
instalování jak Tomboye, tak všech
balíčků okolo. Na druhou stranu pře-
kopání chování, které jsme viděli v mi-
nulosti hlavně s přechodem na Unity, to
se napravuje hůře. Ubuntu 12.04 LTS je
důstojným nástupcem verze 10.04 LTS,
a pokud jste někdy měli chuť začít pou-
žívat Unity, užmůžete v klidu začít.

Nezbývá než si nové Ubuntu stáh-
nout z jeho stránek.
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vám nakonec upravte hodnotu Krytí dle
uvážení.

Střed fotografie lehce prosvětlete,
nejprve vytvořte novou průhlednou
vrstvu Vrstva | Nová vrstva [Shift-Ctrl-
n] a  opět k  tomu využijte Mísení [l]
z  panelu nástrojů, tentokrát s  pře-
chodem bílé do průhledné. Vrstvě na-
stavte Režim na Překrytí a dle uvážení
snižte Krytí.

Posledním, avšak volitelným krokem
je přidání šumu. Vytvořte novou, prů-
hlednou vrstvu příkazem Vrstva | Nová
vrstva [Shift-Ctrl-n] a nastavte ji Režim
na Překrytí. Šum lze přidat mnoha způ-
soby, využil jsem filtru z nabídky Filtry |
Šum | Výpadky, ponechte hodnoty ve
výchozích stavech a dialogovou nabídku
potvrďte. Přidejte masku vrstvy příka-
zem Vrstva | Maska | Přidat masku
vrstvy a  zkopírujte do ní váš obrázek,
vystačíte si s  dobře známým [Ctrl-c]
a [Ctrl-v]. Takto zkopírovanou vrstvu je
potřeba ukotvit příkazem Vrstva |
Ukotvit [Ctrl-h]. Masce invertujte barvy
příkazem z nabídky Barvy | Invertovat.
Pokud by se zdálo, že je šum příliš in-
tenzivní, je dobré jej zkusit jemně dola-
dit ztmavením masky, například pří-
kazem Barvy | Jas-kontrast. Tímto je
proměna u konce.

Dialogové okno pro přidání masky vrstvy

Změkčení snímku
Občas není na škodu, když není foto-
grafie ostrá ve všech detailech, naopak jí
může slušet mírná rozostřenost, ob-
zvláště pak u portrétů žen nebo u foto-
grafií, jimž chcete dát snový nádech.
Opačně je to u mužů, kde je vhodnější

kontrast a ostrost. Otevřete si v GIMPu
vhodnou fotografii [Ctrl-o] a  vrstvu
zkopírujte příkazem z nabídky Vrstva |
Duplikovat vrstvu [Shift-Ctrl-d]. Nově
vytvořené vrstvě přidejte masku a Vý-

chozí stav masky vrstvy změňte na
Kopie vrstvy v odstínech šedi.

Vrstvu rozostřete pomocí příkazu
z nabídky Filtry | Rozostření | Gauss-
ovské rozostření. Metodu rozostření

Vkládání umělé vinětace

Prosvětlení středové části

Z fotografie lomografie
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použijte IIR a Poloměr rozostření volte
vhodně dle rozlišení vašeho snímku.

Rozostření se prozatím moc ne-
projevuje z důvodu dříve přidané masky
vrstvy, která bude sloužit k  zachování
hran i při rozostření. K tomuto účelu vy-
užijte filtr z  nabídky Filtry | Detekce
hran | Hrana s  nastavenou hodnotou
Míra na nejnižší hodnotu 1.

Aby maska plnila svůj účel, invertuj-
te jí barvy příkazem z nabídky Barvy |
Invertovat. Přechod mezi ostrou a ne-
ostrou fotografií můžete změkčit
mírným rozostřením masky již dříve po-
užívaným Gaussovským rozostřením.

V případě, že chcete upozornit na určité
místo a  okolí není tolik důležité, je
možné masku v okolí zabílit pomocí ná-
stroje Mísení [l] z panelu nástrojů, jak je
naznačeno v následujícím obrázku.

Na závěr vhodně dolaďte vrchní
vrstvě Krytí.

Upravená maska vrstvy

Změkčená fotografie

Dialogové okno pro detekci hran

Dialogové okno Gaussovského rozostření
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v  České republice však nelze pauša-
lizovat. Třeba v Jihočeském kraji a Mo-
ravskoslezském kraji se podíl Linuxu drží
prý okolo jednoho procenta. Celkově vy-
chází republikový průměr přibližně na
osm procent, což představuje zhruba
sedminásobek oproti kulturně a  geo-
graficky spřízněnému Slovensku.
Návštěvnost zahraničních webů
Čas trávený Čechy na zahraničních we-
bech podle NetMonitoru:

Z  tabulky vyplývá, že majoritní
uživatel nenavštěvuje jakékoli za-
hraniční weby a tím spíše nenavštěvuje
zahraniční weby v angličtině. Navíc dle
průzkumů většina Čechů neovládá ang-
ličtinu, což sráží motivaci k  návštěvě
stránek v angličtině.

Pro úplnost poznamenejme, že se
v  anketě blíže definuje „zahraniční
server“ jen jako „čas strávený na za-
hraničních serverech v  cizích jazycích
vyjma slovenštiny“. Jak klasifikovat
servery (např. YouTube) s převládajícím
cizojazyčným obsahem? Jak klasifikovat
příhraniční weby (např. web Bayern-
Parku) s českou lokalizací? Zahraniční
weby nejsou děleny v  závislosti na
jazyku.

Relevantní výsledky
Relevantní české statistiky pocházejí
pouze od lokálních subjektůměřících tu-
zemský internet. Jejich výstupy vyzníva-
jí pro Linux příznivě. Například podle
Top Listu Linux dlouhodobě expanduje,
přičemž loni zaznamenal stoprocentní

nárůst. Aktuální tržní podíl Linuxu
v České republice by se měl pohybovat
okolo 3,3 procentního bodu.
Různé deviace
Výsledky zatěžují systematická chybová
rezidua.
• Mezi příznivci různých operačních

systémů se různé oblibě těší funkce
anonymního surfování. Při určitých
kombinacích prohlížeče s  ope-
račním systém se nezobrazuje
informace o operačním systému.

• Internet procházejí různé stroje,
které například pořizují databázi
kontaktů pro rozesílání spamu,
manipulují internetová hlasování
nebo realizují podvody s  PPC re-
klamou. Tyto automaty se skrývají
za běžný provoz. Analytické
společnosti nejsou schopny rozlišit
„falešný“ robotický provoz od
„správného“ lidského provozu.

• Mezi klientem a webovou stránkou
může poskytovatel internetu pro-
vádět optimalizace, které znemož-
ňují přesná měření. Například místo
předání požadavku je vrácena stránka

žádný nebo téměř žádný
asi do 10 %
asi 10 % až 30 %
asi 31 % až 50 %
asi 51 % až 70 %
více než 70 %
nevím

61,8 %
19,7 %
8,3 %
4,5 %
1,8 %
0,8 %
3,10 %

Net Market Share: Praha je Mekkou Linuxu!

Znalost angličtiny v EU, zdroj: Eurobarometr



ČERVEN 2012
OPENMAGAZIN 33PRAXE

z cachovacího serveru, a tudíž cílový
server neví o všech svých čtenářích.
Některé firewally mohou ořezávat
HTTP hlavičky, což zne-možňuje roz-
poznání operačního systému.

• I běžný aplikační software může au-
tonomně surfovat na internetu.
Tento bod se týká třeba bezpečnost-
ního softwaru od AVG surfujícího
jako uživatel Microsoft Windows
s Internet Explorerem.

Portfolio sledovaných portálůmusí být
tematicky vyvážené, aby byl sledován
průměr internetové populace.
• Různé sociodemografické skupiny

preferují odlišné operační systémy
i webové stránky.

• Nedostatky jednotlivých operačních
systémů vytvářejí poptávku po spe-
cifických stránkách. Například we-
by nabízející aplikace ke stažení
budou atraktivní především pro
uživatele, kteří závisí na archaické
distribuci softwaru prostřednictvím
binárních instalátorů. Uživatelé Li-
nuxu pochopitelně upřednostní
modernější způsob distribuce soft-
waru prostřednictvím repozitářů.

Pravidelné výkyvy zahladí až dlouhodo-
bá statistika.
• Chování uživatelů silně závisí na

datu. Ilustrační graf dokazuje tý-
denní periodicitu a předvádí abnor-
mality v době Vánoc.

• Mnozí nepravidelní uživatelé si rádi
otestují nové verze. Publikační cyk-
lus nejmasovějších distribucí vy-
chyluje statistiku.

I  při teoretickém vyloučení rušivých
vlivů není výpovědní hodnota statistiky
valná. Z pozice obchodníka není zřejmé,
co statistika vlastněměří.
• Jak se projevují počítače, na kterých

je instalováno vícero systémů
v dualbootu?

• Jak by se projevily při započítání po-
čítačů, které neslouží k přístupu na
internet?

• Jak se projevují domácnosti s dvěma
počítači?

• Jak se projevuje, když jeden počítač
patří mnoha uživatelům?

Tržní podíl a uživatelskýpodíl
Přesně řečeno rozebíraná webová met-
rika odhaduje spíše „uživatelský podíl“
(usage share), který nesouhlasí s „tržním
podílem“ (market share). Uživatelský
podíl odpovídá na otázku: Kolik je uživa-
telů? Tržní podíl odpovídá na otázku: Ja-
ký obrat generují uživatelé?

Uveďme názorný příklad. Nainstalu-
ji-li si Linux sám, pak nedošlo k usku-
tečnění žádného obchodu. Stal jsem se
uživatelem Linuxu, a  proto ovlivňuji
„uživatelský podíl“. Přitom jsem se
neúčastnil na žádném trhu, takže ne-
ovlivňuji „tržní podíl“. Ponechme
stranou přesné definice, které se beztak
autor od autora odlišují. Oba koncepty se
rozcházejí kupříkladu v  následujících
situacích.
• Zákazník si koupí sestavu s  Win-

dows, protože touž sestavu s  Li-
nuxem prostě nesežene. Následně
kupující nechtě původní operační

systém přeinstaluje počítač na ký-
žený operační systém. Z optiky „tr-
hu“ se stále jedná o  jeden kus
prodaný s Windows.

• Počítače prodané bez operačního
systému by statistika „tržního po-
dílu“ neměla brát v úvahu. Analo-
gicky by byly opomenuty i pirátské
instalace Windows.

• Uživatelský podíl závisí na život-
nosti softwaru. Například vlastníci
OEM licencí musí při vyřazení počí-
tače odepsat licenci a  zakoupit
novou OEM licenci.

Vyhodnocení „uživatelského“ a „tržní-
ho“ podílu se může dramaticky odli-
šovat. Například analytická společnost
IDC, kterou rád cituje Microsoft, sleduje
útraty za software při prodeji serverů.
Zprávy IDC tvrdí, že Linux má tržní podíl
na serverech 16,9 %. Pochopitelně hod-
nota ignoruje instalace Debianu, CentO-
Su a dalších komunitních distribucí, na
serverech velkých společností jako Go-
ogle, dodatečně doinstalované operační
systémy, na osobní počítače využívané
jako servery atd., které tvoří desítky
procent v „uživatelském“ podílu.

V České republice linuxoví spotřebi-
telé zpravidla nekupují operační systém
a navazující služby. Předpokládám, že
„tržní podíl“ Linuxu výrazně zaostává
za jeho „uživatelským podílem“.
Velikost trhu v Českérepublice
Principiálně rozeznáváme dvě cesty
k získání operačního systému.
• Prodávají se celé komplety, které

sestávají z  nainstalovaného ope-
račního systému a hardwaru. Tato
jednoduchá cesta se vyplatí pře-
devším méně kvalifikovaným uži-
vatelům, kteří si přímo nevybírají
operační systém.

• Spotřebitel zakoupí hardware a po-
sléze si svépomocí nainstaluje
vlastní operační systém. Tuto cestu
volí dostatečně kvalifikovaní a an-
gažovaní uživatelé, kteří si přímo
vybírají operační systém.

Řečeno s  nadsázkou, vymezují se dva
izolované trhy s  operačními systémy.
Windows a Mac OS X soutěží na obou
trzích. V mainstreamových obchodech se
prakticky nenabízí sestavy s  předin-
stalovaným Linuxem, takže Linux sou-
těží jen na jednom omezeném trhu. ProOscilace dle Clicky Web Analytics
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Kdyby byl k dispozici větší prostor,
byla by to větší akce?
Myslím si, že kdyby byly větší prostory,
dokázali bychom to udělat pro více lidí
a že by i  víc lidí přišlo. Problém téhle
konference je, že na ni chodí stále stejní
účastníci. Jen minimum lidí sem přijde
úplně poprvé. Snažíme se nové lidi
oslovovat živým streamem, který letos
jen v  sobotu vidělo asi 1500 diváků.
Stejně tak zveřejňujeme záznamy, které
se dají prohlížet celý rok. Řádově tím
oslovíme další stovky lidí.
Novější videa jsou ale k dispozici jen
skrze Flash. Bude možnost si je
i stáhnout?
V AVC probíhají velké změny, také jim
bohužel ubývají lidé. Teď se stěhují do
nových prostor, a až se to usadí, chceme
zase všechna videa překlopit do AVI ne-
bo MKV, aby bylo možné si je pohodlně
stáhnout. Hodně lidí si chce stáhnout
hromadu videí a  odjet třeba na chatu.
Máme v plánu to opravit.
Jak je to s rozpočtem na takovou stu-
dentskou akci?
Každý rok je rozpočet menší. Dříve jsme
si psali o granty na fond studentských
projektů, ale podmínky se časem změni-
ly, takže už není možné z grantu proplá-

cet vše, co bychom chtěli. Přesto ale
potřebujeme udělat trička, plakáty, za-
platit občerstvení a spotřební materiál.
Poslední konference přišla na 70 000 Kč
s daní. To byly peníze studentského klu-
bu Sillicon Hill. Tahle akce má smysl
i  tradici a  peníze se na ni dají sehnat,
tohle není problém.
A co tedy problémem je? Jsou vůbec
nějaké problémy?
Největším problémem je nedostatek lidí.
Chceme třeba vylepšit web, ale nemáme
na to čas. Není problém sehnat pár stu-
dentů, kteří pomůžou přímo na konfe-
renci a  postaví se třeba do šatny, ale
sehnat někoho na plnění dlouhodo-
bějších úkolů je velmi obtížné. Navíc se
zdá, že se to postupně spíše zhoršuje
a sehnat schopného a zapáleného stu-
denta je dnes problém.

Stejně tak tu máme Středisko
UN*Xových technologií, ale to v  po-
slední době omezilo činnost a prakticky
se nepřednáší. Lidé, kteří ho založili, už
jsou pryč a  pokračovatelé se nenašli.
Máme určitě zájem pokračovat, vytvořit
co nejdříve nový program a  semináře
rozjet. Ideální by bylo sestavit nové or-
ganizační skupiny.

Mohli bychom pak dělat stabilně
několik konferencí během celého roku.
V březnu by byl InstallFest, v květnu by

byl CryptoFest, v červnu RetroFest, na
podzim třeba OpenWeekend. Na každou
akci by ale byl potřeba vlastní organi-
zační tým, nedá se to všechno stihnout.
Pročmají podle tebe studenti menší
zájem o podobné akce?
Všeobecně je ve Studentském klubu
i dalších studentských aktivitách velký
úbytek aktivních i neaktivních lidí. Prá-
ce je pořád dost, ale nikdo ji nechce dě-
lat. Pár lidí opravdu maká, další skupina
se jen tak veze a zbytek kafrá. Jsem ale
moc rád za všechny, kteří mi pomáhají,
bez nich by to nešlo.
Čím si myslíš, že to je?
Asi žijeme v moc uspěchané době a nikdo
už na podobné aktivity nemá čas. Nikdo
už nechce dělat nic pro druhé a záleží mu
jen na sobě. Ale vysvětlit to úplně ne-
dokážu, protože to asi nedokáže nikdo.
Řešíme to tu každou chvíli, jak nabrat
nové lidi třeba na správu serverů na
Strahově. Oni se ptají, proč by to dělali
někde zadarmo, když jim za to jinde dají
peníze. Pokud bychom jim za to ale za-
čali platit, rozpadla by se idea toho, proč
to vlastně děláme. Student by měl dostat
zaplaceno zkušenostmi a ne penězi.

Děkuji za rozhovor.
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Nicméně v současnosti řešíme rozhraní
pro tablety.
Swapnil: Jaký je stav LibreOffice pro
tablety? Kdy bude produkt na trhu
k dispozici?
Charles: Projekt byl zahájen a my jsme
v  procesu portování LibreOffice na
Android. To je však pouze část práce, kde
chceme mít nové rozhraní, které bude
užitečné a  krásné pro uživatele. Další
těžkou věcí je rozhodnout, jakou úroveň
funkcí budeme chtít poskytovat.

Swapnil: Co je cílem LibreOffice on-
line? Bude soutěžit s Google Docs ne-
bo Microsoft Docs? Jak odlišný bude
od těchto dvou druhů dokumentů
a kdy bude k dispozici?
Charles: LibreOffice on-line nebude
konkurent Google Docs, protože bude
nabízet již od prvního dne stejné
vlastnosti, které jsou poskytované kla-
sickým LibreOffice, ale bude mít funkce
navíc – tzv. ‚online editaci‘. Způsob, ja-
kým lidé používají Google Docs, je ve

skutečnosti úplně jiný, tj. jsou používá-
ny převážně pro velmi jednoduché
dokumenty. Také je důležité si uvědomit,
že Google, který je jedním z  našich
sponzorů, nabízí službu ukládání doku-
mentů s Google Docs. S LibreOffice on-
line budete mít možnost výběru. Nebu-
deme nabízet LibreOffice on-line jako
službu, budeme rozvíjet pouze software.
V podstatě byste měli být schopni pou-
žívat dokumenty z Google Docs pomocí
LibreOffice on-line a uložit je zpět do
seznamu dokumentů Google. Dokument
by se dal vložit do Dropboxu, na ne-
hostovaná nebo na peer-to-peer úložiště.
Také očekáváme, že organizace budou
chtít jak hostovat své vlastní dokumen-
ty, tak synchronizovat dokumenty Web-
DAV, což je možné již nyní pomocí
rozšíření LibreOffice.

LibreOffice on-line bude skutečným
konkurentem Microsoft Office 365,
webové verze sady Microsoft Office. Bu-
deme mít více funkcí a nebudeme ode-
sílat informace do žádné speciální agen-
tury, což je případ Microsoft Office 365.
Swapnil: Jakým velkým problémům
čelí tým LibreOffice?
Charles: To je těžká otázka…Myslím, že
budeme muset opravit celou codebase,
což znamená, že musíme nabrat ještě
více programátorů a členů komunity, aby
nám pomohli se zajištěním kvality
a distribucí softwaru.
Zeptali jsme se našich fa-noušků, mají-li nějakéotázky na Charlese HShulze. Zde jsou některéz vybraných otázek:
Marc Roelofs: Existují plány pro
řízenou migraci bývalých fanoušků
Microsoft Office? Je těžké je přesvěd-
čit, pokud narazí na jakýkoliv ne-
soulad se svými zvyklostmi.
Charles: Já si myslím, že je to zajímavý
nápad. Ale já sám jsem byl zapojen do
migrace léta a myslím si, že takový prů-
vodce by musel být velmi složitý a nevy-
řeší všechny problémy, protože většina
problémů, které byly identifikovány, jsou
organizační, nikoli technické.
Kostas Koudaras: Vidíte pokrok ve
vývoji po odchodu z OpenOffice.org?
Líbí se vám, jak se plní vaše cíle? Jak
jste s projektem daleko?

Grafické znázornění rozdělení přispěvatelů LibreOffice




