
LINUX Lab�en¥k �karda1, Petra Pelikánová2, Válav Ku£era321.6.2011AbstraktV nyn¥j²í dob¥ existuje mnoho r·znýh, víe £i mén¥ pouºívanýh opera£níhsystém·. V¥t²ina uºivatel· osobníh po£íta£· preferuje opera£ní systém MirosoftWindows. To je zajímavé vzhledem k moºnosti pouºívání systému Linux, který jezdarma a má men²í poºadavky na výkon po£íta£e. Domáí uºivatelé se domnívají,ºe Linux je spí²e systém pro programátory. To v²ak jiº není pravda, Linux se snaºíp°izp·sobovat i b¥ºným uºivatel·m.1 Jak Linux vzniklV roe 1983 Rihard Matthew Stallman zaloºil projekt GNU, jehoº ílem bylo vytvo°itnový opera£ní systém unixového typu, který by byl sloºen pouze ze svobodného software.Cílem bylo poskytnout uºivatel·m moºnost si jednotlivé programy, které jsou sou£ástítohoto projektu upravovat a za ur£itýh podmínek dále ²í°it. Tyto podmínky upravujeliene GNU GPL.Dlouho hyb¥lo jádro tohoto systému. V roe 1991 ho poskytl Linus Torvalds. Pra-oval na n¥m b¥hem svého studia na univerzit¥ v Helsinkáh ve Finsku. V té dob¥ v²akneexistoval pro IBM PC voln¥ dostupný unixový opera£ní systém a Linusovi se neht¥loza komer£ní platit (MINIX, XENIX, SCO Unix). Vznikl opera£ní systém GNU/Linux.Nyní se nespravn¥ £asto uvádí pouze Linux.My²lenka svobodného software si na²la podporu dal²íh p°ízniv·, kte°í za£ali na jehovývoji spolupraovat. Jeho vývoj je podporován velkými organizaemi jako jsou Google,Intel, HP a dal²í.2 Pouºití opera£ního systému Linux v dne²ní dob¥V �eské republie vyuºívá Linux na b¥ºnýh stolníh po£íta£íh asi 100 000 uºivatel·internetu. To staví �R na 12. místo v elosv¥tovém ºeb°í£ku proentuálního zastoupeníuºivatel· Linuxu mezi uºivatel· internetu. Na prvním míst¥ je Kuba. Státy jako VelkáBritánie a USA se nevyskytují v první dvaíte. Celkov¥ pouºívá linux okolo 2 proentuºivatel· po£íta£ovýh za°ízeníh.1Gymnázium Uni£ov, enek.skarda�seznam.z2Gymnázium Brno, ppelikanova�gmail.om3Gymnázium Vysoké Mýto, kuera.gvmyto�gmail.om



Logo GNU Logo Linux3 Linux v kapse a v haleR·zn¥ upravený systému Linux se nyní pouºívají v nejr·zn¥j²íh typeh za°ízení. Jiºdlouho se pouºívá v klasikýh po£íta£íh £i superpo£íta£íh, stále víe se ale setkávámes jeho pouºitím v mobilníh telefoneh a tableteh. Nespornou výhodou je, ºe na Linuxprozatím neexistují opravdové hrozby v podob¥ vir·.3.1 AndroidAndroid je opera£ní systém pro hytré telefony zaloºený na Linuxu vyvíjený �rmou Goo-gle. První verze Androidu 1.0 byla vydána 23. zá°í 2008 spolu s voln¥ ²i°itelným prost°edímSDK Android pro vývoj aplikaí pro tuto platformu. První komer£n¥ dostupné za°ízení sAndroidem byl mobilní telefon HTC Dream, vydaný 22. °íjna 2008 v USA v rámi sít¥T-mobile. Do £eska se dostal aº 30. ledna 2009 s ozna£ením G1.Nyní systém android v r·znýh verzíh vyuºívájí stovky mobilníh za°ízení, tablet· a£te£ek ebook·. Mezi nejv¥t²í distributory pat°í �rmy Samsung, LG, HTC, Sony Erisonnebo Motorola.Systém Android nabízí uºivateli velkou volnost ve vybavení. V základu nabízí mimojiné aplikae jako Faebook, Youtube, Gmail, prohlíºe£ fotogra�í a videí a internetovýprohlíºe£. Dal²í aplikae se bu¤ instalují pomoí sluºby Google Market, nebo, protoºei Android si zahovává prinipy volnosti od Linuxu, instalovat p°ímo z karty v telefonu.Díky této volnosti se stal jedním z nejpouºívan¥j²íh systém· pro hytré telefony a zárov¥¬jedním z nejpouºívan¥j²íh odnoºí systém· Linux.
Superpo£íta£ Amálka

3.2 Superpo£íta£ AmálkaAmálka je £eský paralelní superpo£íta£ umíst¥ný v Ústavu fyziky atmosféry Akademie v¥d�R praujíí na opera£ním systému Linux Slakware. Výpo£etní výkon má 6.38 T�ops.



Dokáºe tedy provést 6, 38 · 10
12 operaí za sekundu, oº je po£et operaí b¥ºného stolníhopo£íta£e za p°ibliºn¥ 7 hodin. V posledníh leteh poslouºil nap°. k výpo£tu magnetikéhopole Merkuru a po£ítá se s ním ve studiu magnetikýh anomálií na M¥síi.3.3 Stolní po£íta£e a notebookySamoz°ejm¥ se Linux vyuºívá i na b¥ºnýh po£íta£íh. Na n¥ existuje hned n¥kolik verzíhojn¥ pouºívanýh Linux· od r·znýh programátorskýh �rem. Mezi nejznám¥j²í pat°íUbuntu, Fedora, Debian, Slakware, SUSE nebo Madriva. Kaºdá z t¥hto distribuí másvé výhody a nevýhody a r·zné uºivatelské moºnosti, nap°. Slakware je spí²e pro pro-grámatory a servery neº pro b¥ºné uºivatele.4 Gra�ká prost°edí a jejih uºitnostDne²ní Linuxové systémy jsou jiº po gra�ké stráne k nepoznání od svýh p°edh·d·,kte°í byli napsáni jako £ist¥ textové systémy. V¥t²ina t¥hto prost°edí se pomalu p°i-zp·sobila nebo p°izp·sobuje b¥ºným uºivatel·m navyklýh na prost°edí Windows. Mezinejpouºívan¥j²í pat°í prost°edí KME a GNOME. Ob¥ umoº¬ují velkou uºivatelskou vol-nost a nabízí moºnost nastavení velkého po£tu jazyk·. I p°es stále velkou r·znorodostmají Linuxy n¥které stejné gra�ké rysy. Jedním z nejlep²íh vylep²eníh jsou virtuálníplohy mezi kterými m·ºete jednodu²e p°eházet a praovat na nih.5 ProgramyPro Linux je dostupné velké mnoºství kvalitníh program·. Sv¥d£í o tom i fakt, ºe n¥kteréprogramy dostupné pro Linux si vydobyly dobré jméno i mezi uºivateli MS Windows(Firefox, VLC player). P°esto ne v²ehny programy jsou tak známé. Uvedeme zde protoseznam n¥kolika program·, které povaºujeme za d·leºité nebo jiným zp·sobem zajímavé.Na svém po£íta£i se ur£it¥ budete htít p°ipojit na internet. Pravd¥podobn¥ nejzná-m¥j²ím prohlíºe£em je jiº zmi¬ovaný Firefox. Do v¥t²iny distribuí by v²ak m¥lo býtmoºné instalovat i dal²í známé prohlíºe£e (Opera, Chrome)Jako náhrada klasikého ICQ sloºí v Linuxu nap°íklad Empathy. Jedná se o IM klientse shopností p°ipojovat se do ²irokého spektra hat· (ICQ, FB hat, Jabber).Pokud pat°íte mezi hudební fanou²ky, pravd¥podobn¥ oeníte Rhythmbox. Tento pro-gram Vám pom·ºe velmi p°ehledn¥ uspo°ádat Va²i hudební koleki podle posloupnostiinterpret, album, skladba. Jedním z mnoha dal²íh p°ehráva£· je Audaious, který vyházíz populárního Winampu.Pro �lmové fanou²ky jist¥ nebude neznámým programem VLC media player, kterýpod linuxovými systémy bez nejmen²íh problém· funguje. A jestli pat°íte mezi fanou²kynejnov¥j²í tehniky, ur£it¥ Vás pot¥²í Bino, program na p°ehrávání 3D videa.Pro ty, kdo �lmy nejen sledují, ale i s nimi praují existuje program PiTiVi, neline-ární editor videa. Jako obdobu populárního Photoshopu pak pro Linux existuje kvalitníbitmapový editor GIMP. A pro opravdové hra£i£ky existuje Blender, program na 3D mo-delování.O správu Va²ih dokument· v Linuxu se postará nap°íklad Open O�e. Kanelá°skýbalík, který je op¥t známý n¥kterým uºivatel·m Windows. Dal²í alternativou pak je LibreO�e, nový balík, který p°ímo vyhází z Open O�e, snaºí se v²ak být je²t¥ svobodn¥j²í.



N¥kdo z vás moºná zaslehl, ºe pro Linux neexistují ºádné hry. Není to pravda, hersie není tolik jako pro Windows, ale existují. A n¥které jsou velmi poda°ené (i p°es to,ºe jsou £asto zela zdarma). Nap°íklad Open Arena, svobodný klon populárního Quake3. A pro milovníky online her zmíníme t°eba reatltime fantasy strategii Savage (2). Jestlise stejn¥ nehete vzdát svýh her, existuje moºnost spou²t¥t je p°es emulátor Wine.Na záv¥r uº jen malá zajímavost. Co byste °ekli, kdyby se Vám programy na ploháhautomatiky rozmis´ovaly tak, jak hete zela automatiky? V Linuxu se o to postaráprogram Devilspie. Jen nastavíte n¥kolik jadnoduhýh parametr· a je hotovo.6 Záv¥rLinux se postupn¥ stává víe a víe pouºitelným a pouºívaným systémem, který je vhodnýpro b¥ºné uºivatele i pro programátory. Velmi d·leºitým £lenem rodiny Linux se také stalopera£ní systém Android, který je nyní známý jako velmi praktiký systém pro mobilnítelefony a PDA. Díky bezplatosti a r·znorodosti systému si Linux stále získává novéuºivatele a díky prost°edím, která napodobují systém Windows je p°ehod na Linuxyjednoduhý. Uºitnost systému také zaji²´uje velké mnoºství program· k prái na internetu,s dokumenty i pro volný £as.Pod¥kováníCht¥li byhom pod¥kovat FJFI �VUT a organizátor·m Fyzikálního týdne a na²emu su-pervizorovi Ing. Janu Mahovi.Referene[1℄ http://atanova-zasuvka.blog.z/1002/amalka-nejvykonnejsi-superpoita-v-r/[2℄ http://en.wikipedia.org/wiki/Linux/[3℄ http://www.linux.z/[4℄ http://www.linux.website21.z/navody/gra�ka-uzivatelska-prostredi-pro-gnu-linux-a-unix-dil-1.html[5℄ http://www.root.z/texty/historie-operaniho-systemu-gnulinux/
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