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Konferenční místnost na IRC

Konferenční místnost na IRC
Vítejte na informační stránce o IRC konferenci na kanálu #ubuntu-cz v síti Freenode a
dalších IRC kanálech

Co to je
IRC
Internet Relay Chat (IRC) je chatovací síť nebo protokol. IRC byla jednou z prvních
možností komunikace v reálném čase po internetu (vedle např. unixového příkazu talk a
některých BBS), ve své době propojovala významnou část internetových uživatelů. IRC
tak částečně stojí u zrodu „internetového chatování“.
Uživatelé přes IRC komunikují převážně na tzv. kanálech, které jsou podobné
„místnostem“ v jiných internetových chatech. Charakteristický pro název IRC kanálu je
znak #, kterým bývá uvozen. Uživatelé mohou být přítomni na více kanálech najednou a
zároveň mezi sebou mohou komunikovat i individuálně v soukromí.
K připojení na IRC je třeba speciální program – IRC klient. Mezi nejoblíbenější klienty patří
mIRC, ViRC, Miranda, Chatzilla nebo X-chat, v Linuxu navíc třeba konzolové irssi. Výhoda
Chatzilly je ve spolupráci s webovými prohlížeči Mozilla a Firefox, takže je vstup do
místnosti pohodlný na jedno kliknutí. Samozřejmě je také možné se připojit přes Operu !!
Kanály
Pokud hodláte použít IRC ke komunikaci ohledně Ubuntu, budou pro vás důležité zejména kanály:
Český kanál o Ubuntu : kanál #ubuntu-cz na serverech Freenode
Český kanál o GNU/Linuxu (neustále přes 100 online uživatelů): kanál #linux.cz na serverech
IRCnet

Freenode
Tato stránka by Vám měla usnadnit orientaci v kanálech Ubuntu na IRC. Ubuntu sídlí na sítí Freenode,
irc.freenode.net. IRC klient Xchat jej má již přednastaven (návod na instalaci). Při komunikaci v IRC
kanálech Ubuntu následujte prosím pravidla chování (dále CoC - Code of Conduct), tak jako ostatně i
kdekoli jinde.
Pokud se chcete připojit na český IRC kanál Ubuntu, pokračujte návodem X-Chat.

Kanály
Ubuntu má mnoho kanálů, oﬁciálních i neoﬁciálních, a každý si může vytvořit vlastní. Pokud není
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řečeno jinak, probíhá diskuze anglicky. Zde je seznam současných oﬁciálních kanálů (8.6.2006):
Seznam IRC kanálů Ubuntu
Kanály podpory a diskuzí
Kontaktní osoba
#ubuntu
Hlavní kanál podpory
Seveas
#ubuntu+1
Kanál podpory vývojových verzí
Seveas
#kubuntu
Kanál podpory Kubuntu
Riddell
#edubuntu
Kanál pro Edubuntu
JaneW
#xubuntu
Kanál pro Xubuntu
janimo
#ubuntu-oﬀtopic
Kanál pro diskuze o čemkoli - pozor, platí CoC Seveas
#kubuntu-oﬀtopic
Kanál pro uživatele Kubuntu, platí CoC
Nalioth
Kanály týmů
#edubuntu-doc
Dokumentační projekt Edubuntu
Bluekuja
#kubuntu-devel
Koordinace vývoje Kubuntu
Riddell
#ubuntu-accessibility Kanál pro přístupnost
TheMuso
#ubuntu-boot
Tým pro spouštění (boot)
Keybuk
#ubuntu-bugs
Kanál pro dny vyhledávání chyb
dholbach
#ubuntu-desktop
Tým pro Ubuntu pracovní plochu
dholbach
#ubuntu-devel
Koordinace vývojářů Ubuntu
mdz
#ubuntu-doc
Dokumentační Tým
mdke
#ubuntu-hardened
Diskuse projektu Ubuntu Hardened
trulux
#ubuntu-java
Vývoj Javy pro Ubuntu
?
#ubuntu-kernel
Vývoj jádra pro Ubuntu
lamont
#ubuntu-laptop
Vývoj Ubuntu na laptopu
mjg59
#ubuntu-locoteams
Koordinace lokalizačních týmů
smurf
#ubuntu-marketing
Tým pro šíření a propagaci Ubuntu
jenda
#ubuntu-meeting
Všechna setkání týmů se konají zde
Seveas
#ubuntu-mirrors
Pro administrátory zrcadel
Jeeves_
#ubuntu-motu
Koordinace týmu MOTU
sladen
#ubuntu-motu-school Výuční kanál pro MOTU
/sh
#ubuntu-science
Diskuze o vědeckých aplikacích pro Ubuntu LaserJock
#ubuntu-server
Podpora Ubuntu na serverech
fabbione
#ubuntu-toolchain
Tým pro základní systémové nástroje Ubuntu jbailey
#ubuntu-translators Tým překladů Ubuntu
?
#ubuntu-trivia
Kanál pro zábavu - otázky a odpovědi
theCore
#ubuntu-women
Projekt Ubuntu pro ženy
pleia2,susana,kingbahamut
#ubuntu-xgl
Kanál pro XGL
sivang
Kanály lokalizací
#ubuntu-au
Austrálie
YukiCuss
#ubuntu-bd
Bangladéš
Ekushey
#ubuntu-br
Brazílie
MarioMeyer
#ubuntu-ca
Kanada
Burgundavia
#ubuntu-qc
#ubuntu-co
Kolumbie
MagicFab
#ubuntu-cz
Česká republika
ondrej
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#ubuntu-de
#ubuntu-de-treﬀpunkt
Německo
#kubuntu-de
#edubuntu-de
#ubuntu-es
#kubuntu-es
Španělsky mluvící země
#edubuntu-es
#ubuntu-es-oﬀtopic
#ubuntu-ﬁ
Finsko
#ubuntu-fr
#kubuntu-fr
Francie
#ubuntu-fr-meeting
#ubuntu-gr
Řecko
#ubuntu-hr
Chorvatsko
#ubuntu-hu
Maďarsko
#ubuntu-il
Izrael
#ubuntu-in
Indie
#ubuntu-it
Itálie
#ubuntu-ko
Korea
#ubuntu-lk
Sri Lanka
#ubuntu-mx
Mexico
#ubuntu-nl
Nizozemí
#ubuntu-no
Norsko
#ubuntu-pl
Polsko
#ubuntu-ph
Filipíny
#ubuntu-pt
Portugalsko
#ubuntu-ru
Rusko
#ubuntu-se
Švédsko
#ubuntu-tr
Turecko
#ubuntu-tw
Taiwan
#ubuntu-uk
Anglie
#ubuntu-zh
Čína
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smurf

?
Mirv
Yann2
?
ivoks
phanatic
sivang
g0sub
mdke
Atie
Mahangu
Galileo
Seveas
Kassetra
sylwester
jsgotangco
?
skyrider
ozamosi
?
?
apokryphos
?

Záznamy
Ubuntu má dva záznamové boty: ubuntulog a LoCoBot. Ten druhý může do vašeho kanálu, pokud
chcete. Obraťte se na smurﬁxe.
Záznamy naleznete na
http://people.ubuntu.com/~fabbione/irclogs/ (ubuntulog)
http://ubuntu-de.org/logs/ (LocoBot) - redirects to http://netz.smurf.noris.de/logs/

Ubuntu CZ/SK - https://wiki.ubuntu.cz/

Last update: 2019/02/25 18:20

konferenční_místnost_na_irc https://wiki.ubuntu.cz/konferen%C4%8Dn%C3%AD_m%C3%ADstnost_na_irc

Infoboti
Hlavní infobot je ubotu. Vlastní a operuje ho Denis Kaarsemaker, neboli Seveas. Tento bot má
databázi faktů a najdete ho v #ubuntu a v jiných zpřízněných kanálech. Databáze faktů je k disposici
na internetu zde
Druhý infobot je Ubugtu a působí v #ubuntu-{desktop,devel,bugs,motu,oﬀtopic}, #kubuntu-devel,
#bzr, #launchpad a #ubuntuforums, kde slyší na bugzilla/malone/debbugs adresy a čísla chyb a
žádané chyby popíše. V #ubuntu-oﬀtopic a #ubuntuforums má i některé zábavné funkce.

Registrace
Ubuntu členové s registrovanými přezdívkami mohou dostat Ubuntu cloak. Kontaktujte Dennise
Kaarsemakera (Seveas na freenode, dennis@ubuntu.com).
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