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qutIM

qutIM
je občas opomíjený ale nadějný (vývoj začal v lednu 2008) ruský open-source IM klient programovaný
v jazyce C++ a knihovny Qt.
Základní vlastnosti:
okenní a záložkové rozhraní pro psaní zpráv
nízké hardwarové nároky
kompatibilita s motivy vzhledu pro Jabbim, Adium a Kopete
podpora rozšíření
podpora mnoha protokolů – ICQ, Jabber, IRC, MSN, Twitter, Yahoo, Mail.ru, Vkontakte
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Instalace
Pro Ubuntu 9.10 a novější není potřeba podpisový klíč, stačí přidat repositář ppa:qutim/qutim nebo v
konzoli:
Pro stabilní verzi zadáme do terminálu:
sudo add-apt-repository ppa:qutim/qutim
Pro SVN nightly verzi zadáme do terminálu (doporučeno pouze k testování…):
sudo add-apt-repository ppa:qutim/qutim.svn
aktualizujeme seznam softweru:
sudo apt-get update
a nainstalujeme; doporučená je nainstalovat kromě qutim také qutim-languages(jazykové balíčky),
qutim-plugin-plugman(manažer rozšíření) a qutim-plugin-histman(správce historie, umí importovat
historii z jiných klientů…)
sudo apt-get install qutim qutim-languages qutim-plugin-plugman qutimplugin-histman

Pluginy
qutim-languages - jazykové balíčky
qutim-plugin-plugman - manažer rozšíření
qutim-plugin-histman - správce historie, umí importovat historii z jiných klientů…
qutim-plugin-libnotify - oznámení pomocí libnotify
qutim-plugin-nowlistening - informace o tom co právě posloucháte
qutim-plugin-ﬂoaties - plovoucí kontakty
qutim-plugin-imagepub
qutim-plugin-massmessaging - hromadné odesílání zpráv
qutim-plugin-connectioncheck
qutim-plugin-protocolicon - zobrazí v seznamu kontaktů ikonu klienta
… stačí po přídání zdrojů se podivat do Synaptic a dat hledat „qutim-plugin“ a pak si podle
popisu vybrat

Změna vzhledu
V adresáři /var/lib/qutim/ by měli být tyto podadresáře (jestli ne, tak je vytvoříme), měli by být
prázdné (základní ikony atd má program zkompilovaný v místech o kterých ví snad jen Chuck Norris ,
my je (doufám )znát nepotřebujeme…)
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/emoticons (smajlíci)
/chatstyle (styl komunikačního okna)
/webkitstyle (styl zpráv – Webkit)
/traythemes (styl oznamovacích oken)
/statusicons (styl stavových ikon)
/systemicons (styl systemových ikon)
/clstyles (styl seznamu kontaktů)
/languages (jazyky)
/styles (styl aplikace)
/borders (styl rámečku)
/sounds (zvuky)
Do těchto kopírujete složky s motivem, který se vám líbí a najdete na gůglu, oﬁciálních/českých
stránkách/fóru…, po té by měli být na výběr v Menu-Uživatelské rozhraní… 'Příklad:' stáhneme si
smajlíky Kolobok z http://www.qutim.cz/download/smilies/KolobokICQ6.zip, rozbalíme a adresář
KolobokICQ6 nakopírujeme do /var/lib/qutim/emoticons, pak v menu qutIMu vybereme „uživatelské
rozhraní…“ a jako Smajlíci vybereme KolobokICQ6 a restartujeme qutIM, a jako smajlíky máme
oblíbené kolobok…

Odkazy
oﬁciální stránky projektu (RU/EN)
české stránky projektu
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