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Poznej Linux
Dokumentace je ve výstavbě
Dlouhou dobu zde byla umístěna elektronická kniha „Průvodce Linuxem“. Obsah této knihy jsem se
rozhodl převést do podoby wiki a současně s tím ji rozšířit a vylepšit. Tento proces stále trvá, a ještě
nějakou dobu trvat bude. Do doby, než převedu veškerý text původní dokumentace do nové podoby,
máte stále možnost nahlédnout do původní knihy:
●
●
●
●
●

kumulované XHTML (doporučeno)
XHTML rozdělené po kapitolách
PDF (900kB)
Open document format (160kB)
zdroják v DocBooku (400kB)

Pokud mi chcete s tímto velkým dílem pomoci, můžete mne kontaktovat. V zásadě, to, co v tuto chvíli
potřebuji nejvíce, je zpětná vazba k původní knize a komentáře k nové struktuře (viz níže).

Poznej Linux

GNU/Linux je svobodný a open source operační systém, který můžete nezávazně
vyzkoušet, nainstalovat a začít používat na desktopu, laptopu, nebo třeba na firemních serverech či
jinde. Projekt Poznej Linux vám přináší komplexní hypertextovou dokumentaci, která vám pomůže s
přechodem na GNU/Linux, pochopením jeho fungování, ale také filozofií s ním spojených. Přechod
vám usnadní i seznam a základní popis mnoha běžných aplikací, které bývají součástí linuxových
distribucí. Nelze opomenout ani obecný návod na řešení případných problémů.
Pomozte nám dokumentaci vylepšit - vyplňte rychlou anketu, nahlaste či opravte chybu, svěřte se
nám s vaším nápadem či tipem, popřípadě se staňte redaktorem.

Obsah
Následuje seznam témat, které probírá tato dokumentace. Jste-li tu poprvé a nevíte, kde začít,
začněte tady.
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Základy
V základech je shrnuto všechno, co potřebujete vědět k hladkému přechodu na GNU/Linux:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Co je GNU/Linux?
Jak si vybrat distribuci?
Jak si GNU/Linux opatřit
Jak GNU/Linux vyzkoušet
Jak GNU/Linux nainstalovat
Úvod do používání GNU/Linuxu
Úvod do správy GNU/Linuxu
Jak řešit problémy s GNU/Linuxem
a více

Svět GNU/Linuxu
Svět GNU/Linuxu je jistou formou mini-encyklopedie, která vám přiblíží nejpoužívanější aplikace,
distribuce a grafická prostředí.
●
●
●
●

Grafická prostředí
Nejpoužívanější linuxové distribuce
Stěžejní aplikace
a více

Filozofie
●
●
●
●
●

Sobodný software
Open source software
Licencování svobodného / open source softwaru
Unixová filozofie
a více

Principy
Jak vlastně funguje GNU/Linux? Z čeho se skládá a jak to celé funguje? Na to vám odpoví principy.
●
●

správa softwaru - balíčky, správce balíčků a vše kolem toho
a více

Pro pokročilé
●
●

Příkazová řádka
a více
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Terminologický slovník
Terminologický slovník je abecedně řazený seznam vysvětlených pojmů z oblasti GNU/Linuxu a
souvisejících témat.

O projektu
Projekt Poznej Linux je dokumentace určená pro všechny zájemce o GNU/Linux a svobodný software.
Dokumentace je šířena pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike. Více informací o
projektu můžete získat zde.
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