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novinky

KDE
Vivia – nová video střižna
Na světě je program, který by mohl zaplnit velkou
mezeru „na trhu“. Vivia je video editor, tedy střižna
videa. Je ještě ve velmi nezralé verzi, ale setkal se
s velkým očekáváním. Zatím podporuje PAL DV (formáty
avi a dv), práci v reálném čase, efekty a režim pro více
kamer. V době uzávěrky byly k dispozici pouze zdrojové
kódy, ale balíčky se jistě objeví v okamžiku, kdy se
prokáže životaschopnost projektu.

Stodolarový notebook:
video konference
Vývojáři zveřejňují podrobnosti ohledně One
Laptop Per Child. Uskutečnili první video
konferenci přes oceán. Notebooky byly na
obou stranách připojeny do sítě přes wifi
a přenos probíhal jak obrazem tak zvukem.

http://vivia.sourceforge.net

KDE čtvrté generace ve vývoji
Začátkem listopadu vyšlo KDE 3.5.5 – mělo by být
jednou z posledních „trojkových“ verzí, neboť na
„generaci čtyři“ se usilovně pracuje. Měla by se objevit
v příštím roce. Vzhledem k revolučním změnám zatím
nelze říci, kdy to bude, ale čekání a trpělivost se
rozhodně vyplatí. Měl by zmizet proklínaný zvukový
server arts, ale také vcelku schopný DCOP, rozhraní pro
ovládání systému a aplikací. Zcela nové by mělo být –
alespoň vizuálně – grafické rozhraní, protože se počítá
s využitím kompozitního správce oken (ten umožňuje
prostorové efekty podobně jako Beryl, o němž jsme
psali v listopadovém čísle). O tom všem vyprávěl jeden
z vývojářů – Luboš Luňák – na serveru abclinuxu.cz.
http://www.kde.org
http://www.abclinuxu.cz/clanky/rozhovory/
lubos-lunak-odpovida

Kima – hlídač na panelu
Kima je jedna z dalších aplikací, které sledují a hlídají
váš systém. Čtou informace z adresáře /proc, kde
jsou důležité
údaje (nejen)
o hardwaru,
a zobrazují je,
Kima na panelu
Kicker v KDE.
Podle toho,
jaké informace
je jádro vašeho systému ochotné publikovat, se vám
v nastavení programu zobrazí odpovídající položky.
Můžete tak sledovat teplotu nebo otáčky větráků.
http://www.kde-look.org

http://blog.printf.net

Pro vaše HTML stránky
Vynikající stránka pro nejen občasné designéry webových stránek se nachází na adrese
www.thepeoplestoolbox.com.

Jedná se o kolekci existujících tipů, vzorů
a různých pomocníků, které už možná znáte.
Najdete mezi nimi i nástroje českých webdesignérů. Seznam je rozčleněn do sekcí,
např. Color, HTML, CSS, Fonts, Icons, Images
apod. V každé sekci jsou odkazy s popisem.
Velmi praktické je, že si můžete vybrané
nástroje umístit do svého boxu na titulní
stránce — jedná se vlastně o záložky, které
ihned vidíte.
http://www.thepeoplestoolbox.com

Program měsíce: Katapult
Tentokrát jsme jako Program měsíce vybrali rychlý spouštěč programů jménem Katapult. Opravdu dostojí svému
jménu, protože podobně jako Deskbar (viz rubriku make install) na plochu doslova katapultuje všechno, co si jen
uživatel může přát. Nejrychleji pracuje při spouštění souborů. Katapult běží na pozadí, vyvoláte jej klávesovou
zkratkou [Alt-mezerník]. Poté již píšete název programu, který chcete spustit. Doslova pod rukama se vám
zpřesňuje vyhledávání, až dospějete ke kýženému programu a klávesou [Enter] jej spustíte.
Katapult ale umí také otevírat Konqueror se zadaným adresářem, a to dokonce do libovolné hloubky. Prostě
píšete, pomáháte se šipkami, názvy se automaticky doplňují, pouze v patřičné chvíli hledání ukončíte pomocí
[Enter] – a jste tam. Stejným způsobem můžete otevírat dokumenty nebo záložky webového prohlížeče nebo
použít interní kalkulačku.
				
Vlastimil Ott

Katapult po zobrazení

Interní kalkulačka
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Víkendy s Linuxem
O autorovi

Tradiční pražské konference Installfest, OpenWeekend a Cryptofest ročníkem 2005
náhle skončily. Hrozilo tak, že v roce 2006 budou muset pražští příznivci svobodného
softwaru jezdit na konference k nám na Moravu. Jejich pohodlí zachránil na poslední
chvíli CZLUG, který na půdě ČVUT proměnil první prosincový víkend ve víkend linuxový.
Ale také do Olomouce se týden předtím sjelo mnoho fanoušků Linuxu – konala se zde
konference Openchange 2006. Bohdan Milar.
Linuxový víkend

Bohdan Milar (*1976)
vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
Pracuje v obecně prospěšné
společnosti Liberix. Unixové
systémy používá od roku
1997. Má rád Bash, FreeMiNT
a LaTeX.

Organizátoři akce nebyli jen tak ledajací. Šlo totiž
o samotné špičky Českého sdružení uživatelů Linuxu
— CZLUGu. Do příprav bylo zapojeno několik členů
výboru a moderátora dělal sám předseda — Dan
Ohnesorg.

Místo nemocného Ivana Bíbra, který měl poreferovat o novinkách Mandrivy, vystoupil další ze zástupců
Liberixu — Bohdan Milar. Po krátkém představení společnosti seznámil publikum s projektem svobodného
účetnictví LinKonto, které lze provozovat v Linuxu.
Celou konferenci uzavřela přednáška vedoucího českého lokalizačního týmu svobodné tahové strategické hry
Bitva o Wesnoth.
Na konferenci určitě stálo za to přijet nebo ji shlédnout po síti. Vedení CZLUGu se nechalo slyšet, že bude
v organizování konferencí pokračovat, takže nezbývá
než se těšit na další zajímavá setkání s přednáškami
o svobodném softwaru.

Openchange 2006

Téměř zaplněná posluchárna

Radek Vokál z Red Hat Czech

Pro konferenci byla vyčleněna moderní posluchárna
209 v dejvickém sídle ČVUT s kapacitou 250 sedadel.
V sobotu byla zaplněna více než z poloviny. V neděli
byla účast o něco slabší, ale jistě to nebylo dáno nižší
atraktivitou programu. Ostatně ti, kdo nemohli přijít
osobně, mohli konferenci sledovat z internetového
streamu.
Konference začala správou Debianu. Sobotní program
byl zaměřen hodně na síťové technologie — routing,
streaming, spam, Apache, IP telefonie. První den pak
uzavřela přednáška o urychleném desktopu Beryl, který
předvedl přední představitel české komunity Ubuntu
— Jenda Vančura.
Na neděli byla soustředěna praktická témata.
O Linuxu na noteboocích zasvěceně hovořil Pavel
Machek. Zajímavé byly ukázky práce v kancelářských
aplikacích i multimédia. Následovat měla konfrontace
tří distribucí. Ředitel českého Novellu hájil barvy SUSE,
zástupci Red Hatu zase čest červeného klobouku.

Vše začalo v roce 2003, kdy Tomáš Krmela uspořádal
první ročník LinuXchange v Šumperku. Další dva ročníky pak proběhly v Olomouci na SPŠE. V roce 2006 se
organizace ujal Liberix a akce byla přejmenována na
Openchange.
Konference proběhla v sobotu 25. listopadu na půdě
VOŠ a SPŠE Olomouc. Návštěvníci si mohli vybrat z přednášek běžících paralelně ve dvou sálech. Velký byl určen
spíše pro populární a začátečnická témata. V malém sále
byla prezentována témata spíše odbornější.

Marek Nožka prezentuje LaTeX
Z bohatého programu připomeňme alespoň virtualizaci, PDA, LaTeX, distribuce Mandriva a Fedora, předve-
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IntelliJ IDEA 6.0
O autorovi

Lukáš Zapletal (*1980) se
věnuje Linuxu již řadu let,
napsal mnoho článků pro
internetové magazíny,
působil jako šéfredaktor
LinuxEXPRESu, nyní pracuje
ve firmě QCM. Ve volném
čase se věnuje elektronické
hudbě a vaření.

IntelliJ IDEA 6.0 po spuštění

Profesionální vývojové prostředí pro Javu ME, SE i EE od firmy JetBrains opět udává
trend. Lukáš Zapletal.
Když jsem minulý rok zkoušel předchozí verzi programovacího prostředí od firmy JetBrains, vůbec jsem
si nedokázal představit, co by se na jejich produktu
dalo vůbec ještě vylepšit. Téměř každá verze přinesla
nějakou novinku, kterou postupně zaváděla konkurence (zasouvací nástrojová okna, zobrazení rychlé
dokumentace, postranní analýza kódu nebo quick
fixes), takže při instalaci jsem se doslova těšil na nové
„vynálezy“ vývojářů firmy JetBrains.
Linuxová verze je dodávána bez běhového prostředí
Javy, stačí program rozbalit a spustit. Mám daleko
raději ruční vybalení programu než (někdy) nefungující průvodce od firem InstalujVšude(TM). Windows verze se dodává včetně JRE a potřebné knihovny tools.
jar s kompilátorem od Sunu. Zajímavé je, že distribuční archiv je stejně velký jako ten linuxový (bez JRE)
— patrně je použito speciální komprimační techniky
pro soubory JAR.

Po zadání aktivačního klíče, odklepnutí licence
a volitelného importu nastavení ze starší verze se po
pár chvílích objeví samotné prostředí s uvítací obrazovkou — tak trochu dnes již folklór programovacích
prostředí. Už při vytváření nového projektu zjistíte, že
verze 6.0 plně podporuje standard EJB 3.0 včetně migrace z předchozích verzí, technologie JSF a Struts.
Samozřejmostí je podpora aplikačních serverů
a sympatické je, že aplikační server (Weblogic, Websphere, Geronimo, Glassfish, Tomcat, JBoss) můžete
stáhnout zvlášť a velmi snadno do prostředí integrovat. Podpora generování mapování a entit tříd je

k dispozici nově jak pro EJB, tak pro Hibernate a JDBC.
IDEA umí generovat diagramy entit včetně vztahů mezi
nimi. Pro práci s relačními databázemi přímo v IDE si
můžete nainstalovat plugin třetí strany.
Java programátory potěší podpora @NotNull anotace. Podle mého názoru vývojové nástroje ještě stále
ani zdaleka nevyužívají možnosti, které nabízí Java
5.0 díky anotacím. Doufám, že se to v budoucnu zlepší,
a firmy se také dohodnou na standardizaci těchto věcí
napříč vývojovými nástroji (nějaké první kroky již byly
započaty). Nově lze také vyvíjet Eclipse RCP aplikace,
což mě velmi potěšilo. Na webu firmy JetBrains je
k dispozici tutoriál, podle kterého je možné aplikaci
konfigurovat.
Byla vylepšena inspekce kódu (mezi programátory
často nazývaná jako „policajt“ — podle ikony četníka
hlídajícího kód). Ačkoli IDEA používá kompilátor externí (můžete zvolit javac, Jikes a nově také kompilátor
z Eclipse), zvýrazňuje veškeré chyby syntaxe. Kromě
toho také zobrazuje varování u nebezpečných obratů,
starších konstrukcí a podobně — k tomu právě slouží
zmíněný strážce zákona. Ve verzi 6.0 přibylo mnoho
nových scénářů a „policajt“ nyní navrhuje své „zlepšováky“ také pro kód v JavaScriptu, HTML a CSS.
Když konkurenční programy teprve zaváděly zasouvací nástrojová okna po stranách (některé open-source
programy je dokonce pojmenovaly jako „IDEA tool
windows“), použitelný refaktoring či zlepšovaly podporu XML editace a doplňování kódu, IDEA již nabízela
pokročilý GUI nástroj. V šesté verzi najdeme také něco
navíc, s čímž je IDEA o krok napřed. Je jím Web 2.0
a AJAX — novinkou je podpora JavaScriptu (doplňování
syntaxe, refaktoring, provázání s editorem a jinými
nástroji), CSS a také plná integrace nástroje Google
Web Toolkit. Nyní můžete vytvářet AJAX aplikace rychle,
IDEA je jedním z prvních RAD nástrojů pro Java-AJAX.
Úplnou novinkou je také postranní nástroj IDETalk,
pomocí kterého můžete komunikovat s ostatními lidmi
v týmu. Je postaven na protokolu Jabber a v lokální síti
funguje v režimu peer-to-peer (není třeba instalovat
server). IDETalk by měl fungovat i po internetu (neměl
jsem možnost vyzkoušet) a jeho hlavní předností je
možnost posílat odkazy do zdrojového kódu, texty
s backtrace logy či porovnávat rozdíly mezi otevřenými
soubory jiných vývojářů.
Hlavním pilířem IDEA IDE je bezesporu doplňování
kódu, které je na vysoké úrovni. V případě editace
kódu v Javě program nabízí metody, zobrazuje jejich
dokumentaci, a to všechno nenásilně — můžete neruše-
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ešte jeden [Enter] navyše, čo znovu robí trochu problémy
najmä odchovancom už spomínaných písacích strojov).
Nakoniec si nastavíme riadkovanie a môžeme aktivovať tzv. register. Jeho aktiváciou dosiahneme, že každý
riadok textu bude zarovnaný ku zvislej mriežke dokumentu, aby mal každý riadok rovnakú výšku. Aby sme túto
vlastnosť mohli využiť, musíme mať zároveň aktivovanú
voľbu Register aj v štýle aktuálnej stránky (nachádza sa
to v jej nastaveniach na druhej záložke Stránka).

Na tretej záložke Zarovnání nastavíme, ako chceme
zarovnať text odstavca — vľavo, vpravo, na stred alebo
do bloku. Pri poslednom spôsobe sa text automaticky
rozťahuje od ľavého okraja po pravý (zväčšovaním šírky
medzier). Pri tomto spôsobe zarovnania môžeme zároveň nastaviť, ako sa má zarovnať posledný riadok. Ak ho
necháme zarovnať do bloku, zaškrtnutím políčka Rozpálit jedno slovo dosiahneme to, že ak je v poslednom
riadku iba jedno slovo, tak sa roztiahne na celý riadok.
Nakoniec môžeme nastaviť, ako sa budú navzájom zvislo zarovnávať znaky s rozdielnou veľkosťou písma.

Na ďalšej záložke Tok textu môžeme nastaviť parametre automatického delenia slov, ako je minimálny počet
znakov, ktoré musia v slove zostať na konci a začiatku
riadku. Z hľadiska typografie je dôležitý aj parameter
maximálneho počtu spojovníkov za sebou, čím dosiahneme krajší vzhľad vytváraného dokumentu.
V strednej časti tejto záložky nájdeme možnosť
nastavenia, čo sa má vložiť, ak ukončíme odstavec (t.j.
zalomíme text stlačením klávesy [Enter]). Ak máme text
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delený do stĺpcov, pri zadaní typu Stloupec prejdeme
automaticky do druhého stĺpca. Pozor, ak zadáme zalomenie odstavca v poslednom stĺpci na strane, zároveň
dôjde k automatickému odstránkovaniu, t.j. ďalší text
budeme zadávať do prvého stĺpca na ďalšej strane.
V prípade výberu typu Stránka môžeme zvoliť, aký
má byť nasledujúci štýl stránky a navyše môžeme nastaviť aj jeho číslo (v prípade nastavenia hodnoty 0 sa
pokračuje v kontinuálnom číslovaní), takže takýmto
spôsobom môžeme napr. dosiahnuť do, že v jednom
súbore máme vlastne viacero dokumentov, ktoré vždy
začínajú povedzme od stany 1.
Na záver môžeme na tejto záložke nastaviť správanie sa odstavca, keď dosiahneme koniec strany. Máme
možnosť ho nedeliť, t.j. preniesť celý na nasledujúcu
stranu, zviazať s nasledujúcim odstavcom alebo nastaviť kontrolu tzv. sirôt a vdov. „Siroty“ sú riadky, ktoré
pri rozdelení odstavca na dve strany zostávajú na konci predchádzajúcej strany a „vdovy“ riadky, ktoré zostávajú na začiatku nasledujúcej strany. Nastavujeme
vlastne počet riadkov, ktoré chceme mať určite spolu.
V prípade zviazania s nasledujúcim odstavcom sa
aktuálny odstavec správa tak, že ak ho aj pri následnej
úprave skrátime do tej miery, že sa zmestí na predchádzajúcu stranu, zostane na strane nasledujúcej, ak tam
je nejaký odstavec.
Záložkám Písmo a Efekty pro písmo sa nemusíme
osobitne venovať, pretože
nastavenia parametrov
písma sú úplne bežné.
V tomto kontexte sa pristavíme sa iba záložke Umístění, kde môžeme nastaviť
rotáciu textu, percentuálne
zväčšenie oproti nastavenej veľkosti a úpravu
vzdialenosti medzi znakmi
v slovách.
Na záložke Číslování si
môžeme nastaviť automatické číslovanie každého
odstavca. Toto číslovanie
nenahrádza číslovanie nadpisov a ani s tým nemá nič
spoločné (tejto téme sme sa
venovali v našom magazíne
číslo 9/2006), pretože sa
nedá z neho urobiť napr.
obsah. Je určené pre také
typy dokumentov, kde
chceme mať každý odstavec
automaticky očíslovaný
alebo označený odrážkami a pod. Okrem toho môžeme
nastaviť, ako sa má odstavec správať z hľadiska zobrazovaných čísiel riadkov (menu Nástroje-Číslování
řádků…).

Netreba zabudnúť, že aj nadpis
je vlastne samostatný odstavec,
a preto jeho nastavenia nájdeme
práve v štýloch odstavcov. V tejto
súvislosti sú dôležité najmä
nastavenia nasledujúceho
odstavca.
Veľmi pekné efekty sa dosahujú
použitím iniciál. Nebojte sa
ich použiť, spolu so stĺpcami,
rámcami a vloženými obrázkami,
ktoré sú obtekané podľa obrysov,
môžete dosiahnuť taký vzhľad
dokumentov, ktorý poznáte
napr. z časopisov.
Ak nechcete z ľubovoľného
dôvodu používať šablóny,
uložte si zadefinované štýly do
prázdneho referenčného súboru.
Potom ho stačí otvoriť a máte ich
k dispozícii. Nezabudnite však
výsledný dokument premenovať.
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Evolution – opravdu
dobrý přítel

O autorovi

Když se ve Windows řekne elektronický diář (PIM), spousta lidí si vzpomene na
Microsoft Outlook. Když ale toto vyslovíte v Linuxu a zvláště v GNOME, nejspíš uslyšíte
odpověď „Evolution“. Přesvědčte se, že jsou tyto hlasy opodstatněné. David Kovář.
stála společnost Ximian, která si dala
za úkol vytvořit groupwarového klienta s podporou připojení k Exchange
serveru na linuxovém poli. To se jí
podařilo a slibně vypadajícího produktu si všiml síťařský gigant, který
si osahával linuxový trh — Novell.
Evolution se mu zamlouval natolik, že
společnost Ximian odkoupil, a přestože velká část vývoje leží na bedrech
komunity, je celý produkt zaštítěn
touto firmou.

Maily na všech stranách
Posadí-li se běžný uživatel před mailového klienta, určitě bude očekávat,
že si v něm přečte maily, odpoví na
ně a sem tam nějaký vytiskne. Určitě by se hodilo,
když bude udržovat seznam kontaktů, aby si je uživatel
nemusel pamatovat sám. Pokud by byl trochu zvídavější, chtěl by, aby měl možnost roztřídit zprávy do
hierarchických složek, zobrazit je ve vláknech podle
diskutovaného tématu a dokázal v té záplavě vyhledávat. V dnešní reklamou prošpikované době také jistě

Modul kalendáře

Groupwarový klient Evolution již delší dobu nabízí
čtyři základní funkčnosti: Mailového klienta, Kontakty,
Kalendář a Úkoly. Nově od verze 2.14 můžete také
využít Poznámky. Z běžných funkčností mi chybí už
jen denní souhrn, jak ho nabízí např. Outlook, kde
by na jedné stránce byly zobrazeny
dnešní maily, záznamy z kalendáře
a úkoly na několik dní dopředu.
To však neznamená, že by se jednalo o slepenec pěti různých aplikací. Právě naopak. Evolution je komplexní aplikace vytvářená jako jeden
celek, proto jsou jednotlivé moduly
dobře provázány a program nabízí
jednotné a jednoduché rozhraní.
Jelikož se jedná o lety prověřený
produkt, je také stabilní a robustní
a nebál bych se ho nasadit do firemní infrastruktury v rámci přechodu
na Linux.
Pro firemní klientelu mám ještě
jednu dobrou zprávu navrch. Evolution je již od počátku vyvíjen jako
Modul elektronické pošty
profesionální produkt. U jeho zrodu
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David Kovář (*1981) je
student ČVUT FEL v oboru
výpočetní technika. Protože
škola a práce zaberou
spoustu času, o to více si
pak užívá florbalu, jízdy na
kole, přírody, fantasy a sci‑fi
literatury, ministrantů,
kamarádů a ze všeho nejvíce
samozřejmě své dívky.
Motto: Život je pes a pes je
nejlepší přítel člověka!

PIM je zkratka pro Personal
Information Manager. Jedná
se o speciální druh aplikace,
jejíž funkcí je být osobním
elektronickým diářem. Jako
nástroj pro správu informací
nabízí možnost zaznamenání,
správy a snadného nalezení
různých typů osobních
informací, jako jsou například
poznámky, adresář, kalendář,
upomínky, poštovní klient,
projektový manažer atd.
IMAP (Internet Mail Access
Protocol) je standardizovaný
internetový protokol, který
lokálním klientům umožňuje
přístup ke zprávám na
vzdáleném poštovním serveru.
Oproti POP3 umožňuje více
klientům současnou práci se
schránkou, pracovat se zprávami
přímo na serveru (kopírování,
přesouvání, vyhledávání atd.),
stahovat pouze části zpráv (např.
bez příloh), čímž může znatelně
snížit množství přenášených dat.

téma 37
Jaká data?

Formát

Neformátovaný text

txt

Formátovaný text určený
k dalšímu zpracování

odt (OOo 2.0), sxw (OOo 1.x),
doc, rtf

Co nejvěrnější dokument

pdf

Neformátovaná tabulka

csv

Formátovaná tabulka

ods (OOo 2.0), sxc (OOo 1.x), xls

Formáty určené k ukládání vektorů

Prezentace

odp (OOo 2.0), sxp (OOo 1.x), ppt

„Samospustitelná“ prezentace

pps

Internetová stránka

html

Digitální fotografie

jpg

Obrázky s podporou
průhlednosti

png

Animované obrázky

gif

Vektorová grafika pro
internet

svg

Podklady pro profi tisk

tif

Vrstvy obrázku

xcf

Vektorová grafika
kancelářského typu

odg (OOo 2.x), sxg (OOo 1.x)

Technické výkresy

dxf, dwg

Opravdu univerzální a multiplatformní je formát
označovaný jako svg. Troufám si tvrdit, že hlavní aplikací, pro kterou je tento formát nativní, je Inkscape.
Vektorová grafika má oproti bitmapové několik výhod
a nevýhod. Mezi nevýhody můžeme zařadit fakt, že
uložit digitální fotografii do vektorového formátu je
velmi obtížné a daná fotografie musí projít procesem,
kdy jsou na obrázku rozpoznány jednotlivé tvary a převedeny na jejich popis. Zjednodušeně můžeme říci, že
vektorová grafiky je plná základních geometrických
obrazců, jako jsou elipsy, trojúhelníky a obdélníky
s výplněmi nebo bez. Formát svg je dnes jeden z nejpoužívanějších.
Vektorovým formátem je i odg, což je OpenDocument formát vytvářený modulem Draw z balíku
Openoffice.org. Tento formát bych pro začátečníky
doporučoval nejvíce. S OpenOffice.org souvisí jedna
drobná nepříjemnost — nepodporuje formát svg přímo.
Existuje zásuvný modul, který podporu pro svg zvládá,
je však zatím ve vývoji a zdaleka není perfektní.
Často se setkáte i s formátem ps, což je specializovaný profesionální vektorový formát. Podporuje jej
málo aplikací, stěžejní aplikací pro Linux je GhostScript. Obvykle je však práce s tímto formátem hodně
složitá a většinu začátečníků to odradí, protože už jen
nastavení Linuxu tak, aby ps korektně zobrazoval, je
zdlouhavé. Pokud zůstaneme u profesionálních vektorových formátů, zmíním ai (Adobe Illustrator) a cdr
(CorelDraw). Jedná se o uzavřené formáty a v Linuxu
nejsou dobře podporovány.
Jen okrajově se zmíním o vektorových formátech
používaných systémy pro návrhy technických výkresů
(anglicky označovány jako CAD). Tam je využíván
formát dxf nebo dwg. Staly se v podstatě standardem
a pracuje s nimi řada programů, mimo jiné je najdete
i v Inkscape nebo v různých CAD programech pro
Linux, jako je např. qCAD nebo FreeCAD.

Dalším hodně používaným formátem je formát png, což
je bezeztrátová komprese aplikovaná v rámci souborového formátu. Dnes je tento formát hojně využíván,
jeho popis je veřejně dostupný. Výhodou oproti jpg
formátu je skutečnost, že podporuje tzv. průhlednost,
tj. že jedna barva je v obrázku nastavena jako průhledná, což se využívá hlavně při tvorbě internetových
stránek. Z pohledu začátečníka dává jpg lepší výsledek, protože soubory s fotografiemi jsou v jpg formátu
menší než v png. S kvalitou to však bývá horší.
Pro profesionální tisk se používá formát tif, který
je nekomprimovaný a bezztrátový a výsledné soubory
pak mají velkou velikost. Obecně je to však standard
pro grafická studia a neměli by vás s ním vyhodit,
pokud jej přinesete jako podklad pro tisk např. letáků.
Další bitmapový formát, který zmíním, je formát
gif. I když se jedná o jeden z nejdéle používaných
a nemodernizovaných formátů, má stále své zastánce.
Nabízí však jednu podstatnou výhodu oproti konkurenci — animace. Umožňuje tak do sebe uložit jednotlivé
snímky animace a v součinnosti s prohlížečem je
postupně zobrazit. Další parametry jsou již poněkud
„zastaralé“. Asi největší bariérou je to, že podporuje
pouze barevné palety s 256 barvami, což není mnoho.
Také si nese znamení hříchu, neboť ještě před nedávnem byl tento formát na indexu, protože obsahoval
patentovaný kompresní algoritmus, který vyžadoval
platbu licenčních poplatků, což znemožňovalo jeho
využití ve svobodném softwaru. Dnes už patenty vypršely, v Linuxu si tento formát razí cestu pomaleji.
Existuje i jeden formát, který má spoustu zajíma-
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vých vlastností, ale není tak rozšířen v prohlížečích.
Jmenuje se xcf a je to nativní formát již zmiňovaného
GIMPu. Podporuje průhlednost, bezztrátovou kompresi
a navíc vrstvy. Je to vlastně velmi podobný formát jako
uzavřený a komerční formát psd, který vytváří produkty firmy Adobe (Photoshop, InDesign atd.)

Jak formáty vhodně používat?
Za stěžejní aplikaci pro používání bitmapové grafiky
považuji grafický editor GIMP. Ten podporuje všechny zmiňované formáty a umožňuje jejich vzájemnou
konverzi. I většina kancelářských balíků je podporuje
a není problém v těchto formátech grafiku importovat. Samozřejmě, že i prohlížeče obrázků dodávané
s linuxovou distribucí s nimi pracují. Aplikací pro
práci s nimi je opravdu dost, ať už jen na prohlížení či
k úpravám a nemá smysl je vyjmenovávat — prostudujte dostupné balíčky své linuxové distribuce. 

Průhlednost ve formátu
png trpí na platformě
Windows a internetovém
prohlížeči Internet Explorer
jedním neduhem. Některé
průhledné png soubory nejsou
tímto prohlížečem správně
zobrazovány a průhlednost
v něm nefunguje. Proto není na
této platformě tolik používaný.
V Linuxu se s ním potkáte na
každém rohu.
Formát svg se skvěle hodí
pro použití v internetových
prezentacích a internetový
prohlížeč Firefox jej podporuje
nativně, tj. nemusíte mít
v systému nainstalovaný žádný
specializovaný nástroj. Jeho
masivní používání se teprve
rozjíždí.
PostScript je specializovaný
formát používaný dnes při
profesionální sazbě. Jedná se
o stránkový popisný jazyk a jsou
jím vybaveny i profesionální
tiskárny. Tento formát byl
později částečně nahrazen
formátem pdf. Jeho autorem je
firma Adobe, která jej vyvinula
v roce 1985.

ODKAZY
http://opendocumentfellowship.org/applications
Seznam programů podporujících formát OpenDocument
http://www.openoffice.cz
České stránky kancelářského
balíku OpenOffice.org
http://www.gimp.org
Stránky grafického editoru
GIMP
http://www.inkscape.org
Stránky vektorového editoru
Inkscape
http://www.koffice.org
Stránky kancelářského
balíku KOffice
http://www.foolabs.com/xpdf/
Stránky pdf prohlížeč Xpdf
http://kpdf.kde.org/
Stránky pdf prohlížeče Kpdf
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Linux na starém železe
Důvodů, proč instalovat Linux na starý počítač, může být víc. Je vám líto počítače, na
kterém jste dříve pařili hry, a teď jste jej objevili při malování, aktivní příbuzný vám
přinese počítač, který byl vyřazen po osmileté službě v bance nebo jste se třeba vsadili,
že začnete používat ten počítač, který u vás v práci nikdo nechce. Anebo jste šťouralové
jako já a rádi zkoušíte něco zajímavého. Jiří Pech.
O autorovi

Jiří Pech (*1967). Vystudoval
Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, kde také
v současné době vyučuje na
katedře informatiky předměty Operační systémy a Kancelářské aplikace. Neboť kdo
umí, umí, kdo neumí, učí
a kdo neumí učit, učí učitele.
Ve volném čase se věnuje
své přítelkyni a Psounovi.
Jeho koníčky jsou futsal (po
operaci kolene už aktivně
nehraje), sci-fi a hudba,
zejména Mike Oldfield.

Hardwarové požadavky
Nejprve si vymezme, co budeme nadále považovat za
starý počítač. Nebudeme se zabývat počítači s procesorem 386 a staršími. Pro ně mám jediné řešení — následující kapitolu. Na druhé straně budeme uvažovat
o počítačích s procesorem Pentium 2 a starších. Například notebook s procesorem Pentium 3 a 700 MHz,
na kterém píši tento článek, zatím za starý považovat
nebudeme.
Je bohužel nutné pro instalaci dále popsaných distribucí, aby počítač byl vybaven CD-ROM mechanikou
anebo aby bylo alespoň možné ji připojit externě.
Pokud z této mechaniky umí i nabootovat, bude vše
rovněž jednodušší. Poku CD-ROM mechaniku nemá, je
nutné, aby měl alespoň síťovou kartu.

Použití staré distribuce Linuxu
Jedna z možností je použít starší distribuci Linuxu,
nejlépe přibližně ze stejné doby, jako je náš počítač.
Takovou distribuci naleznete nejspíše na dně skříně,
kam odhazujete nepotřebná CD a diskety. Pokud ne,
tak zkuste někoho z vašeho okolí, o kom víte, že používá Linux delší dobu. S trochou štěstí můžete sehnat
i starší disketové distribuce, které můžete využít pro
instalaci na počítač bez CD-ROM. Jako velmi vhodná se
mi jeví například SUSE 6.4 (která má i celkem slušnou
podporu češtiny) anebo Slackware 8.1.
Nevýhod takovéhoto řešení je několik. Za prvé
distribuce zákonitě obsahuje velmi staré verze programů. Za druhé skoro jistě již není podporována
výrobcem a tudíž pro ni neseženete ani bezpečnostní
aktualizace.

Gentoo Linux
Já osobně jsem pro testovací
účely použil Pentium 2
s 300 MHz a 64 MB paměti.
Starší funkční počítač se mi
sehnat nepodařilo.

Gentoo Linux není pro starší počítač špatná volba.
Jediná nevýhoda je nutnost překladu celého systému.
To na takovýchto počítačích může trvat desítky hodin.
Na druhou stranu, pokud máte času dost a chcete si
ušít systém přesně na míru, pak to není špatná volba.
Bohužel pro instalaci Gentoo potřebujete buď již
fungující Linux, anebo live CD distribuce Gentoo. Zde
počítejte s minimální konfigurací 486, 64 MB RAM
a 1,5 GB harddisk. Vůbec při instalaci Gentoo počítejte
s požadavky na velký prostor na disku, který je nutný
pro uložení dočasných souborů během překladu.

Gentoo vám tedy mohu doporučit, pokud máte alespoň výše popsanou konfiguraci, dost času a chcete si
ušít systém přesně na míru. Nezapomeňte, že při instalaci Gentoo na starších strojích bude skoro jistě nutné
pro dosažení optimálního výkonu přeložit i jádro.

Puppy Linux

Představení Puppy
Je to minimalistická live distribuce s možností instalace na USB zařízení anebo na pevný disk. Máte-li
64 MB a více paměti, může se v ní kompletně usadit a systém je pak velmi rychlý. Pokud takovýmto
množstvím paměti disponujete, pak Puppy není špatná volba.
Puppy vám dává na výběr kromě X serveru Xorg
ještě minimalistický Xvesa, se kterým je i počítač
s pomalejším procesorem dostatečně rychlý. Jako
defaultní window manager pak je použit JWM (Joe Windows Manager), který je přes svoji minimálnost velmi
příjemný na ovládání a snadno konfigurovatelný.
Puppy lze spouštět pouze z CD. Máte-li CD-RW
mechaniku a použijete-li přepisovatelné CD, umí si při
ukončení na toto CD zapsat aktuální nastavení a příště
si jej již sám načte. Též je možné v počítači vytvořit
jeden oddíl typu ext2 a Puppy si na něj nastavení uloží
(kam má ukládat, mu lze říci pomocí parametrů při
spuštění).
Následující návod platí pro verzi 2.12, která se odlišuje od Puppy 1.x anebo 2.0x. Nemáte-li nějaký speciální důvod, použijte tuto verzi.

Spuštění Puppy
Po nastartování počítače při vloženém CD Puppy máme
nejprve možnost zadat parametry pro spuštění. Zde je
důležitá možnost zadat diskový oddíl, na který je možné ukládat konfigurační soubor s nastavenými parametry, případně volbu, že se nemá ukládat nic.
Po spuštění si Puppy osahá systém a zeptá se
nás na volbu klávesnice. Mezi mnoha jinými je zde
i cz_lat2. Následuje volba X serveru — na výběr je
Xorg a Xvesa. Máte-li Pentium 2 a novější, můžete
použít Xorg, jinak doporučuji použít Xvesa. Po naběhnutí grafického systému máte ještě možnost zvolit si
rozlišení pomocí velmi přehledného konfiguračního
nástroje.
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praxe 47

Stejným způsobem nastavte IP adresy i na dalších
počítačích a otestujte spojení pomocí příkazu ping.
Pokud se vše podařilo, rozrostla se vaše síť, ale také
okruh problémů, které můžou vzniknout. Nejčastějším
problémem bývá zadání stejné adresy do dvou různých
počítačů. V tomto okamžiku se oba postižení klienti
začnou chovat velmi podivně. Dochází k rozličným problémům — od částečné nefunkčnosti služeb až po úplný
výpadek připojení. Zde nám klasický ping nepomůže.
Když začneme pingat, většinou nám jeden z počítačů
odpoví, a tak nic nepoznáme. Naštěstí máme řešení,
jak takové zbloudilé IP adresy najít.
Když jsme si povídali o ifconfigu, zmínil jsem se
také o MAC adrese zařízení. Ta je pro každou síťovou
kartu unikátní. Pokud si při instalaci nové sítě opíšeme
MAC adresy všech PC, budeme moc zjistit, které počítače mají stejnou IP adresu. K tomu, abychom „záškodníky“ našli, nám poslouží příkaz arping, který vysílá
ARP requesty na okolní počítače. Do shellu zadáme
pouze arping a IP adresu počítače. V případě, že je
vše v pořádku, odpoví nám program jednou IP adresou
a jednou MAC adresou.

pil, že jsem se musel překliknout v zadávání IP adres,
když jsem přidával další IP telefon pro nového kolegu.
Pokud se ve vás právě pohnulo svědomí, poradím
vám malý trik, jak rychle sesbírat MAC adresy z vaší
sítě. Budeme k tomu potřebovat program nmap. Jedná
se o velice výkonný síťový skener. Pro sesbírání MAC
adres použijte příkaz nmap -sP 192.168.1.0/24
a výsledek bude následující:
root@tux:~# nmap -sP 192.168.1.0/24
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2006-12-03 21:05 CET
Host 192.168.1.2 appears to be up.
MAC Address: 00:E0:4D:07:F9:A1 (Internet Initiative Japan)
Host 192.168.1.18 appears to be up.
MAC Address: 00:0B:82:08:CA:6B (Grandstream Networks)
Host 192.168.1.100 appears to be up.
MAC Address: 00:0C:42:06:6E:1D (Routerboard.com)
Host 192.168.1.110 appears to be up.
MAC Address: 00:17:5C:3F:B0:B3 (Sharp)
Host 192.168.1.188 appears to be up.
MAC Address: 00:0C:42:04:FD:B1 (Routerboard.com)
Host 192.168.1.253 appears to be up.
MAC Address: 00:16:76:22:16:C2 (Intel)
Nmap finished: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 6.997 seconds
root@tux:~#

root@tux:~# arping 192.168.1.100 -c 2
ARPING 192.168.1.100 from 192.168.1.1 eth0
Unicast reply from 192.168.1.100 [00:0C:42:06:6E:1D]
Unicast reply from 192.168.1.100 [00:0C:42:06:6E:1D]
Sent 2 probes (1 broadcast(s))
Received 2 response(s)
root@tux:~#

0.785ms
0.773ms

Jestliže ale existuje více počítačů s tou samou IP adresou, uvidíme následující:
root@tux:~# arping 192.168.1.18 -c2
ARPING 192.168.1.18 from 192.168.1.1 eth0
Unicast reply from 192.168.1.18 [00:0C:42:06:6E:1D]
Unicast reply from 192.168.1.18 [00:0B:82:08:CA:6B]
Unicast reply from 192.168.1.18 [00:0B:82:08:CA:6B]
Sent 2 probes (1 broadcast(s))
Received 3 response(s)
root@tux:~#

Ze něco není v pořádku, plyne z posledních řádků, kdy
nám arping napsal, že vyslal dva dotazy, ale odpovědi
dostal tři. To znamená, že dvě zařízení mají stejnou IP.
Pokud si prozkoumáme MAC adresy ve výpisu, zjistíme,
že nám odpověděla navíc i jedna „špatná“ MAC adresa.
Pokud seznam s MAC adresami nemáte, možná
vám pomůže alespoň on-line vyhledávač výrobců podle
MAC adres. Já jsem do vyhledávače zadal MAC adresy 00:0C:42:06:6E:1D a 00:0B:82:08:CA:6B. Obdržel
jsem obratem odpověď, že první MAC adresa by měla
patřit výrobci Routerboard.com a druhá Grandstream
Networks. Přestože vyhledávání není 100% a někdy
nemusí vypovídat skutečné údaje, mně okamžitě došlo,
kde je problém. Ve firmě máme pouze jedno zařízení,
které běží na platformě Routerboard, a pouze jediné
zařízení, které má síťovou kartu od Grandstream
Networks (což je VoIP telefon). V tu chvíli jsem pocho-
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0.782ms
2.501ms
1.806ms

Vzhledem k tomu, že většina
domácích sítí je postavena
systémem „co šuplík dal“,
objevují se tu a tam i problémy s nastavením (většinou
postaršího hardwaru). Některé síťové karty a huby nejsou
schopny určit, jakou rychlostí
mají komunikovat. Správné
nastavení lze v tomto případě
provést pomocí dvou různých
příkazů. Prvním z nich je
ethtool. Nastavení zařízení eth0 pro plný duplex na
100Mbit by vypadalo následovně:

ethtool -s eth0 duplex full speed 100

Stejného efektu můžeme dosáhnou zadáním
mii-tool -F 100baseT-FD eth0

U některých historických kombo karet (karty které
obsahují několik typů síťových rozhraní) je potřeba
určit, přes který konektor data potečou. Většinou je na
výběr ze tří rozhraní. Pro konektor TP napíšeme
ethtool -s eth0 port tp duplex full ↵
speed 100

analogicky to platí pro port AUI a BNC:
ethtool -s eth0 port aui duplex ↵
full speed 100

Address Resolution Protocol (ARP)
se v počítačových sítích s IP
protokolem používá k získání
ethernetové (MAC) adresy
sousedního stroje z jeho IP
adresy. Používá se v situaci, kdy
je třeba odeslat IP datagram na
adresu ležící ve stejné podsíti
jako odesílatel. Data se tedy
mají poslat přímo adresátovi,
u něhož však odesílatel zná
pouze IP adresu. Pro odeslání
prostřednictvím např. ethernetu
ale potřebuje znát cílovou
ethernetovou adresu.
cs.wikipedia.org/wiki/Address_
Resolution_Protocol

SOHO je z anglického Small
Office/Home Office (malá
kancelář/ domácí kancelář).
V informatice tak označujeme
zařízení pro sítě do deseti
uživatelů.
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Bash, 24. díl
V tomto předposledním díle seriálu o nejpoužívanějším textovém příkazovém
interpretru – Bash – se budeme věnovat jeho konfiguračním souborům. Nejsou totiž
ničím jiným než bashovými skripty. Bohdan Milar.
O autorovi

Bohdan Milar (*1976)
vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
Pracuje v obecně prospěšné
společnosti Liberix. Unixové
systémy používá od roku
1997. Má rád Bash, FreeMiNT
a LaTeX.

Jak již bylo řečeno v úvodu,
všechny výše jmenované
konfigurační soubory mají
formát bashového skriptu.
V některých případech může
jít jen o přiřazení hodnot
nějakým proměnným, jindy to
bude složitý skript s funkcemi,
smyčkami a podmínkami.

Spuštění Bashe
Bash může být spuštěn v několika režimech. Nejdůležitější z nich jsou:
• přihlašovací (login) — pokud je spuštěn s parametrem --login nebo nultý poziční parametr začíná
pomlčkou (není to např. jméno souboru);
• interaktivní — mezi parametry jsou jen přepínače
(ne třeba jména souborů) jiné než -c nebo kdykoli,
kdy je mezi parametry -i .
Interaktivní Bash je samozřejmě takový, který má
vstup i výstup nasměrovaný na terminál, takže jej
klasicky ovládáme klávesnicí a on zobrazuje výsledky
práce a prompt na obrazovce. Opačnou situací je, když
byl Bash spuštěn pouze pro provedení skriptu, tedy
neinteraktivně. Na způsobu spuštění Bashe závisí,
jakým způsobem čte své konfigurační soubory.
• Pokud je Bash spuštěn jako interaktivní a přihlašovací nebo jako neinteraktivní s přepínačem
--login, provádí příkazy z /etc/profile. Potom
Bash hledá postupně ~/.bash_profile, ~/ ↵
.bash_login a ~/.profile, a pokud existují, provede příkazy v nich uvedené.
• Pokud je Bash volán jako interaktivní, a není přitom přihlašovací, načte pouze soubor ~/.bashrc
a provede příkazy v něm.
• V okamžiku ukončování Bashe, který byl spuštěn
jako přihlašovací, hledá a spouští příkazy v souboru
~/.bash_logout .
Pokud některý ze jmenovaných souborů existuje, ale
není přístupný pro čtení, Bash to ohlásí jako chybu.
Výše popsané způsoby načítání konfiguračních souborů lze měnit různými přepínači. Existují také další, zde
nepopsané, způsoby spouštění Bashe. Ukažme si tedy,
jak vypadá typický start Bashe na mnou používaném
Mandriva Linuxu 2006.

/etc/profile

Nejprve se provede systémový skript /etc/profile:
loginsh=1

Nastaví proměnnou loginsh, která se nám bude hodit
v jiném souboru.
[ "$UID" = "0" ] && ulimit -S -c 1000000 ↵
> /dev/null 2>&1

Pro uživatele kromě roota vypne generování tzv. core
souborů.

if ! echo ${PATH} |grep -q /usr/X11R6/↵
bin ; then
PATH="$PATH:/usr/X11R6/bin"
fi

Pokud operace „hledej řetězec /usr/X11R6/bin v obsahu proměnné PATH“ má nulový návratový kód (tj. daný
řetězec mezi systémovými cestami není), rozšíří se
obsah PATH o tuto cestu.
if [ "$UID" -ge 500 ] && ! echo ${PATH} ↵
|grep -q /usr/games ; then
PATH=$PATH:/usr/games
fi

Obdoba předchozího pro adresář /usr/games, ale
provede se jen pro uživatele s UID vyšším než 500, tj.
normální uživatelé.
umask 022
USER=‘id -un‘
LOGNAME=$USER
MAIL="/var/spool/mail/$USER"
HISTCONTROL=ignoredups
HOSTNAME=‘/bin/hostname‘
HISTSIZE=1000

Nastaví umask a důležité systémové proměnné.
if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.↵
inputrc" ]; then
INPUTRC=/etc/inputrc
fi

Pokud není nastavena proměnná INPUTRC a neexistuje
soubor .inputrc v domovském adresáři, bude nastavena hodnota INPUTRC na /etc/inputrc .
NLSPATH=/usr/share/locale/%l/%N
export PATH PS1 USER LOGNAME MAIL ↵
HOSTNAME INPUTRC NLSPATH
export HISTCONTROL HISTSIZE

Nastavení další proměnné a vyexportování důležitých
proměnných do systému.
for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
if [ -x $i ]; then
. $i
fi
done
unset i
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