
LINUX
Linuxové  distribúcie  často  zoskupujú  základný  systém  s  veľkým 

množstvom programov spravovaných systémom „balíčkov“. 

Pod  pojmom  distribúcia sa  rozumie  celok,  ktorý  obsahuje  základný 
systém tvorený jadrom a ovládačmi  zariadení  a programy podľa zamerania 
distribúcie.  Hoci  jadro  Linuxu je  voľne  šíriteľné,  časť  programov  môže  byť 
komerčného charakteru, prípadne sa platí za technickú podporu. Distribúcie 
sa líšia zameraním (SERVER / DESKTOP, KANCELÁRIA / DOMÁCE POUŽITIE / 
VEDA / MULTIMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ...), alebo skupinou pre ktorú sú určené(OD 
DETÍ, CEZ PROGRAMÁTOROV, AŽ PO VEDCOV).

Známe  distribúcie:  DEBIAN,  UBUNTU,  MANDRIVA,  KNOPPIX, 
GENTOO...

Ja  sa  pokúsim  priblížiť  dve  distribúcie,  ktoré  som  si  aj  vyskúšal  a 
dokonca som jednej ostal aj verný. Sú to slovenský GREENIE LINUX a jeho 
„otec“ UBUNTU.

GREENIE LINUX
Greenie Linux je prvý Linux, ktorému som sa začal vážnejšie venovať 

(nespustil som ho len ako live CD, ale rozhodol som sa ho aj používať) a tak 
som  vložil  CD  do  mechaniky,  nechal  som  ho  nabootovať.  Zobrazila  sa  mi 
pracovná plocha, na ktorej bola ikonka na inštaláciu na pevný disk. Sprievodca 
inštaláciou je  veľmi jednoduchý a nakonfigurujete si  v  ňom takmer všetko. 
Greenie Linux, tak isto ako aj Ubuntu môžete mať na PC spolu s Windowsom. 
Tieto  dve  linuxové  distribúcie  používajú  používajú  grafické  prostredie 
GNOME,  ktoré  je  veľmi  jednoducho  konfigurovateľné  a  po  malých 
prestaveniach u mňa vyzerá/l takto:

                            GREENIE LINUX-prvá oficiálna verzia (odvodená od UBUNTU 7.04)



                                GREENIE LINUX 2.0.2 (odvodená od UBUNTU 7.10)

                                                                                          UBUNTU 7.10

Na prvý pohľad sa určite veľmi podobajú na Windows, ale to iba na povrchu. 
Ide o to,že Windows vyvíja  iba skupina ľudí  a  na Linuxe sa môže podieľať 
skutočne  každý.  Toto  je  základom  stability  LINUXU,  ktorý  je  jednoznačne 
stabilnejší ako WINDOWS. Linux je založený na jadre UNIXU. LINUX je voľne 
šíriteľný  a  väčšina  jeho  distribúcií   je  bezplatná  (aj  GREENIE  LINUX  a 
UBUNTU). To znamená, že si ich môžete bezplatne stiahnuť, nainštalovať a 
používať. Grenie si môžete stiahnuť zo stránky www.greenie.sk .

 Späť ku GREENIE. Greenie Linux je vyvíjaný na Slovensku. Mottom 
distribúcie je sloboda voľby – takže vždy budú minimálne dva programy na to 
isté. Takže si človek môže vybrať, a tiež môže každý člen rodiny používať iný 

http://www.greenie.sk/


program (napríklad iný IM, aby sa nepoplietli kontakty).

Greenie Linux je kompatibilný  s  Ubuntu,  ako tiež  s  niektorými jeho 
oficiálnymi a neoficiálnymi deriváciami. Akýkoľvek program pre Ubuntu pôjde 
aj  v  Greenie a naopak.  V tom prípade môžete pridať  do Greenie obrovské 
množstvo  programov  cez  repozitáre,  z  debianových  archívov  a  podobne. 
Navyše môžete používať niektoré programy pre Windows.

UBUNTU
Celý Greenie bol odvíjaný od UBUNTU, čo neznamená bezprostredne, 

že Greenie je lepší ako UBUNTU. GREENIE obsahuje drobné chybičky a jeho 
programové vybavenie,  je  síce väčšie,  ale na môj vkus je priveľké.  Väčšinu 
programov  som  ani  nevyužil.  Tak  som  sa  rozhodol  prejsť  na  originálne 
UBUNTU z www.ubuntu.cz . Inštalácia je rovnaká ako u Greenie a taktiež je 
možné spustiť ho priamo z CD bez inštalácie na disk.

Takmer 100% programov pre LINUX je bezplatných.

NIEČO ZO STRÁNKY UBUNTU:

"Ubuntu"  je  staré  africké  slovo,  ktoré  znamená  "ľudskosť  voči 
ostatným". Ubuntu taktiež znamená "Som tým, čím som, vďaka tomu, čím sme 
všetci". Distribúcia Ubuntu Linux prináša ducha Ubuntu do sveta softvéru.

Ubuntu je  kompletný operačný systém založený na Linuxe.  Je  voľne 
dostupný s podporou komunity i profesionálov. Je vyvíjaný veľkou komunitou v 
ktorej vás radi privítame.

Komunita okolo Ubuntu je postavená na ideáloch filozofie Ubuntu; že 
softvér by mal byť dostupný zadarmo, softvérové nástroje by mali byť každému 
používateľovi  k  dispozícií  v  jeho  rodnej  reči,  ľudia  by  mali  mať  slobodu 
prispôsobovať a upravovať používané programy a nemali by byť obmedzovaní v 
tom, ako a za akým účelom ich budú používať.

Táto sloboda zásadne odlišuje  Ubuntu od tradičného proprietárneho 
softvéru: nielenže potrebné nástroje máte k dispozícii zadarmo, ale tiež máte 
právo upravovať tento softvér tak, aby plne vyhovoval vašim potrebám.

Ľudia  stojaci  za  Ubuntu  sa  jeho používateľom verejne  zaviazali  
k nasledovnému:

Ubuntu  bude  vždy  zadarmo  a  nikdy  nebude  žiadna  "enterprise  verzia"  za  špeciálny 
poplatok. Chceme, aby mali všetci to najlepšie za rovnakých a slobodných podmienok.

Ubuntu ponúka plnú komerčnú podporu stoviek spoločností z celého sveta. 

Ubuntu  je  vydávané  pravidelne  a  plánovane.  Nová  verzia  je  vydávaná  každých  šesť 
mesiacov.  Môžete  používať  súčasnú  stabilnú  verziu,  no  nič  vám  nebráni  pomáhať 
vylepšovať  vývojársku  verziu.  Každá  verzia  je  naďalej  podporovaná  vydávaním 
bezpečnostných aktualizácií a opráv aspoň po dobu 18 mesiacov.

Aby bolo Ubuntu použiteľné pre čo najviac ľudí, obsahuje to najlepšie z oblasti lokalizácie 
do  jednotlivých jazykov  a  dostupnosti  pre  hendikepovaných,  čo  môže  komunita  okolo 
slobodného softvéru ponúknuť.

http://www.ubuntu.cz/


Ubuntu  sa  plne  hlási  k  princípom  vývoja  slobodného  softvéru.  Posmeľujeme  každého 
používať softvér s otvoreným zdrojovým kódom, vylepšovať, či šíriť ho ďalej.

Ubuntu obsahuje viac než 16 000 programov, no základná inštalácia sa zmestí na jedno CD. 
Ubuntu pokrýva všetky bežné  typy programov,  ktoré  by ste  chceli  na  svojom počítači 
vykonávať - od textových editorov a tabuľkových kalkulátorov cez programy na prístup k 
internetu, webový server, e-mail, programovacie jazyky a vývojové nástroje. Samozrejme 
nechýba ani niekoľko hier.

PROGRAMY,  KTORÉ  ROBIA  Z  UBUNTU  /  GREENIE  LINUXU 
PLNOHODNOTNÝ  OS  PRE  KLASICKÝCH  DESKTOPOVÝCH 
UŽÍVATEĽOV:

PIDGIN – perfektný ICQ klient

OPERA – internetový prehliadač



SKYPE – internetové telefonovanie

K3b – napaľovací program

Amarok – prehrávač hudby



InnoTek VirtualBox – vytvorenie virtuálneho PC, umožňuje spustiť iný OS 
       (napr XP) priamo v LINUXE.

Wine – emulátor Windowsových aplikácií

Cedega – spustíte cez ňu takmer všetky Windowsácke hry (je platená)



Gimp - perfektný na úpravu a kreslenie obrázkov

XSane – skenovanie

OpenOffice - perfektná náhrada za Microsoft office



BEZPEČNOSŤ
V Linuxe je administrátor nazývaný root.  V Ubuntu a Greenie sa na 

prístup k jeho právam používa príkaz sudo.

PRÁVA:  môžete  nastavovať  práva  užívateľov  na  prístup  k  súborom 
(niekto môže meniť  daný súbor,  niekto ho môže iba čítať  a niekto k  nemu 
nemusí mať žiadny prístup). Jednoducho na súbor kliknete pravým tlačidlom 
myši, kliknete na vlastnosti, vo vrchnej ponuke vyberiete práva a nastavujete:

Mojim  veľkým  pomocníkom  pri  práci  s  Linuxom  je  fórum 
www.linuxos.sk . Keď si neviem rady, napíšem tam.

thomasove.napady.net

http://www.linuxos.sk/

