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Potřebné články

Potřebné články
Zde je seznam návodů, které by bylo vhodné sepsat. Pokud najdete podobný anglický článek,
tak je určitě dobré inspirovat se a přeložit ho, případně doupravit do nějaké lepší podoby. Pokud máte
nápad na nějaký další potřebný článek, připište jej do seznamu. Pokud se rozhodnete vybraný zde
uvedený článek sepsat, všichni budoucí návštěvníci wiki to určite ocení…

Návrhy na články
Instalace
rozdělení disku - princip rozdělování disku, oddíly, souborové systémy, návod pro gparted
livecd, to stejné se použije při instalaci ubuntu. Jak udělat samostatný disk pro /home, když
mám nyní na vše na disku v jednom oddílu.
Síťová instalace/Serverová instalace - existuje více možností, viz
https://help.ubuntu.com/community/Installation
Pracovní prostředí
klávesové (myší) zkratky - jak nastavit klávesové zkratky pro určité příkazy, úkony či
aplikace, jaké jsou zkratky myší pro posunování a měnění velikost oken, apod.
gnome-open - otevírání souborů v asociované aplikaci (gnome-open %u) + otevírání s vyššími
právy při použití gksudo (gksudo gnome-open %u); spouštění přetažením na spouštěč na
panelu, ploše…
obnova nastavení prostředí - jak smazat aktuální nastavení prostředí a obnovit výchozí, když
se něco pokazí
dconf-editor - nový editor uživatelského nastavení prostředí, obdoba zastaralého gconf-editor
Aplikace
Základní návody na používání některých aplikací, často je možné přeložit anglické návody. Jako
vzor k těmto návodům může sloužit GIMP, VirtualBox, atd.
Shotwell - správce/editor fotograﬁí, výchozí v 10.10
Qemu
MLDonkey
CrossOver Linux a CrossOver Games
Ardour - tvorba hudby
Softmaker Oﬃce - komerční kancelářský balík původem z Německa
Cokoli kolem vzdělávání. Pro další „oblasti“ udělat rozcestníky podobné Chemie a Astronomie a
u rozsáhlejších programů dělat vlastní návody.
Wammu - software pro správu mobilního telefonu
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Meld - nástroj k porovnávání rozdílů mezi soubory
Multimédia
Kódování znaků - vytvořit a odkázat nový návod, jak opravit kódování ID3 značek v souborech
MP3
Úprava fotograﬁí - oprava červených očí, oříznutí, změna velikosti, pootočení snímku, přidání
efektů, převod formátu, tvorba panoráma, hromadná úprava: Fotoxx, Picasa, digiKam, Hugin,
Phatch, Gwenview, gThumb a podobné… Případně i GIMP, Pinta…
Pokročilá úprava fotograﬁí - Darktable, RawTherapee, UFRaw, AfterShot Pro (Bibble Pro),
LightZone…
ImageMagick - sada řádkově řízených nástrojů, určených pro práci s obrázky
Rapid Photo Downloader - inteligentní stahování fotograﬁí a videí z fotoaparátu
Geotag - nástroj pro přístup k informacím o lokalitě a čase, ve kterém byla digitální fotograﬁe
pořízena
Systém
VNC
Tisk a tiskárny - návod pro tiskárny máme, ale chybí podrobnější návod pro správu tisku
pomocí System Conﬁg Printer
Práce v terminálu - máme hned několik (tři) návodů - bylo by vhodné je sjednotit a
zaktualizovat
CNR - v Ubuntu by měla fungovat metoda snadné instalace softwaru pomocí CNR (zpráva).
Obnova dat - PhotoRec (je již součástí návodu TestDisk - dát zvlášť?)
Syslinux
Memtest - co to je, jak to funguje, jak spustit a jak vyhodnotit výsledky
Nanny - rodičovská kontrola
Bezpečnost
SELinux
Antivirus - sepsat návody pro některé antiviry dostupné pro Linux - především Clamav, ale
klidně i některé komerční
Firewall - dopsat některé nástroje pro nastavení ﬁrewallu - především Firehol a Guarddog;
potřeba je také sepsat návod na přímou konﬁguraci Iptables
vyhledávání rootkitů - rkhunter
Jak zvýšit bezpečnost Ubuntu - obecný návod pro zvýšení odolnosti systému
Internet a sítě
připojení k internetu - připojení k internetu pro různé druhy připojení, zejména lan a wiﬁ,
ostatní čekají na přeložení v překládaných návodech
mimms - ukládání M$ streamů na disk
postovni server - návod pro zprovoznění postovniho serveru na ubuntu
FileZilla - FTP klient a server
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Hardware
osobní mp3 přehrávače - všeobecné instrukce + pár návodů pro ty jenž nefungují out of the
box
laptop-mode - pomocí tohoto nástroje by mělo být možné snížit příkon laptopů a umožnit jim
tak delší výdrž. Chtělo by to nastudovat nějaké informace, vyzkoušet, změřit, a napsat o tom
článek.
správa napájení - šetření energií, podtaktovávání procesoru atd.
skenery a skenování - základní popis xsane a připojení/nastavení skeneru
RAID - vytvoření, správa, instalace s raid…
RAM Disk
HardInfo, Sysinfo… - zobrazení informací o hardwaru, systému…
Servery
Cokoli kolem serverů, nemáme skoro nic.
Hry
GamePark client - neoﬁciální linuxový klient pro známý herní server gamepark.cz. Viz
Gamepark v Linuxu.
Blood Frontier - nově vzniklá pěkně vypadající střílečka, recenze.
Vznikající Xubuntí wiki
Editor nabídky - jak si udělat menu
XfMedia - přehrávač
Abiword - textový editor
Gnumeric - tabulkový manager
Nastavení klávesnice
a podobně okolo Xfce & Xubuntu
Inspirace je na Linux Expressu, ale nic nesmíme jen tak kopírovat! Budu rád, když se někdo připojí.
Kubuntu
Návody pro Kubuntu prakticky neexistují a ty, co existující jsou příšerně zastaralé…
Ostatní
obaly na CD - návrh a tvorba obalů pro CD/DVD a jejich tisknutí. - České šablony pro
OpenOﬃce, jednoduchá šablona na booklet
mht - jak zobrazit tento formát souborů (opera), pravděpodobně by to chtělo nějakou sekci
sdružující všechny takovéto podobné formáty (mht, chm, apod)
ltsp - jak na tenké klienty v Ubuntu/Edubuntu (Ubuntu 6.10 + LTSP 5) instalace, konﬁgurace
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(francouzky , anglicky)
Ubuntu Studio a Gobuntu - dva zajímavé deriváty Ubuntu, neškodilo by tu o nich něco mít

Překládané články

Spousta dalších článků, které jsou zajímavé a potřebné, čekají na přeložení na stránce
Překládané návody. Případně samozřejmě budete vítáni, pokud si najdete na anglické wiki nebo
fórech nějaký další zajímavý návod, a ten přeložíte.

Smetiště

Některé zastaralé články jsou umístěny na stránce Smetiště. Pokud by si našel někdo chvíli času
a aktualizoval tyto články na současnou verzi distribuce, mohly by být opět zařazeny mezi ostatní
návody.

WantedPages
TBD

Odkazy
ubuntu.wz.cz - web s některými zajímavými návody, bohužel stále nepochopili výhody wiki
wiki.ubuntu.com - anglická ubuntu wiki
ubuntuguide.org - neoﬁciální návody pro ubuntu
ubuntu.kayle.sk - manuál k Ubuntu
ubuntuforums.org - anglické ubuntu fórum
screencasts.ubuntu.com - video-návody pro Ubuntu
getdeb.net - neoﬁciální balíky nejnovějších verzí aplikací
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