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Tato stránka popisuje dostupnost a používání ikon v Ubuntu wiki. Pokud chcete přidat ikony do vaší
wiki stránky, prosím přečtěte si tuto stránku a naplno využijte krásných ikon odsud. Pokud budete na
wiki nahrávat další (obecné, použitelné na mnoha stránkách), prosím přidejte je na tuto stránku,
aby je mohli používat i ostatní.
Kromě zde zobrazených externích ikon existují ještě některé systémové ikony a smajlíci, jejichž
seznam najdete v návodu pro wikery.
Pro použití ikon v Kubuntu návodech je vyhrazena speciální stránka s KDE ikonami Ikons.
Pro použití ikon v Xubuntu návodech je vyhrazena speciální stránka s XFCE ikonami Ixons.

Formát ikon
Je vhodné aby všechny ikony byly v .png formátu, protože formáty .jpg a .gif jsou proprietární.
Nejlepším způsobem, jak rozšířit Svobodné formáty, je používat je!
Pokud máte na výběr, nahrávejte ikonky s průhledným pozadím (ne bílým). Snažte se prosím dodržet
jednotnou velikost ikon (cca 40×40 pixelů).

Přidávání ikon
Pro přidání ikony k této stránce jako přílohu, vyberte odkaz Přílohy z hlavního menu stránky. Z této
stránky jednoduše vyberte, kterou ikonu chcete nahrát z vašeho počítače, a můžete ji zároveň i
přejmenovat na nějaké vhodnější jméno. Po skončení bude nahraná ikona přístupná pro použití na
jakékoliv stránce této wiki.

Wiki značky
Wiki značky se používají pro tvorbu obsahu zde na Ubuntu wiki. Pro více informací, jak je používat,
navštivte HelpOnEditing. Pro použití ikon nebo jiných obrázků, jednoduše do stránky vložte text s
jejich umístěním, například takto:
{{:ubuntu.png}}
Což vytvoří:

Toto je ikona s textem vedle ní. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam
elementum magna id nisi congue pulvinar. Mauris felis ipsum, rhoncus nec, viverra ac, molestie quis,
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lorem. Nunc ultricies nibh ac orci faucibus hendrerit. Etiam risus. Donec nec lectus. Pellentesque sed
magna non lorem malesuada volutpat. Nunc aliquet accumsan nisi. In et tortor in metus tempor
consectetuer. Suspendisse potenti. Ut at nisl vel sapien vestibulum convallis.

A toto je
ukázka ikony vložené dovnitř, a jak se text kolem ní zalomí, přesně jak byste čekali,
je to takové malé kouzlo
Nullam sed ipsum in nisi gravida condimentum. Cras ut ipsum.
Suspendisse molestie lacus eu magna cursus auctor.

Ikony
Když přidáváte ikony do wiki (obecné, použitelné na mnoha stránkách), přidejte je prosím
také zde. Umožníte jejich použití i ostatním, a také budou daleko snadněji nalezitelné.
Pokud byste chtěli přepsat stávající ikony jinými (podle vás lepšími), tak nejprve kontaktujte správce.

Dotazy, výstrahy, stavy

{{:info.png}}

{{:warning.png}}

{{:important.png}}

{{:stop.png}}

{{:delete.png}}

{{:tip.png}}

{{:query.png}}

{{:help.png}}

{{:eyes.png}}
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{{:example.png}}

{{:experiment.png}}

{{:faq.png}}

{{:accessibility.png}}

Akce

{{:save.png}}
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{{:launcher.png}}

{{:password.png}}

{{:reload.png}}

Ubuntu Česká republika - https://wiki.ubuntu.cz/

3/9

IconsPage

Last update: 2019/02/25 18:21

iconspage

https://wiki.ubuntu.cz/iconspage

{{:search.png}}
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{{:settings.png}}

{{:development.png}}
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{{:locale.png}}

{{:ubiquity.png}}

Typy dokumentů

{{:package.png}}
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{{:multimedia.png}}

{{:sound.png}}
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{{:attachment.png}}

{{:favourites.png}}
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{{:documentation.png}}
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Místa

{{:globe.png}}

{{:internet.png}}
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{{:link.png}}
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{{:desktop.png}}

{{:folder.png}}

{{:home.png}}
{{:folder-ubuntu.png}}

{{:remote.png}}

{{:lan.png}}

{{:server.png}}

Loga & znaky
{{:ubuntu.png}}
{{:kubuntu.png}}
{{:xubuntu.png}}
{{:lubuntu.png}}
{{:edubuntu.png}}
{{:ubuntustudio.png}}

{{:ubuntu-logo.png}}

{{:tux.png}}
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{{:jabber.png}}

{{:wine.png}}

{{:java.png}}

{{:windows.png}}
{{virtualizace:vmware-player-logo.png}}

{{:money.png}}

Hardware

{{:computer.png}}

{{:laptop.png}}

{{:display.png}}

{{:printer.png}}

{{:scanner.png}}

{{:keyboard.png}}

{{:joystick.png}}

{{:speaker.png}}

{{:microphone.png}}
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{{:disk.png}}

{{:media-ﬂash.png}}

{{:mouse.png}}

{{:removable-media.png}}

{{:usbpendrive.png}}

{{:hwcard.png}}

{{:ethernet.png}}
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{{:camera.png}}

{{:palm.png}}
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{{:cellphone.png}}

{{:ir-remote.png}}

Vlajky
{{:cz.png}}
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Nezařazené

{{:cubes.png}}

{{:user.png}}

{{:users.png}}
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