LinuxFEST
Linux sa stáva stále populárnejším OS na desktope. Z jeho rozširovaním úmerne
narastá aj počet začínajúcich užívateľov a zároveň aj tých, ktorí počítač využívajú na
plnenie najrôznejších úloh mimo oblasť IT. Títo ľudia sa zväčša primárne nevenujú IT a
nepoznajú Linux. Je preto problém reálne nasadiť a presadiť Linux v pracovnom a
domácom nasadení.
Pri práci s Windows sú zvyknutí administratívne zásahy nechávať na známych,
alebo si poradia ako vedia. Takéto správanie často vedie k nedobre nastavenému
systému a problémom spojených s hrozbami prítomnými na sieti...
Dnes dokáže nainštalovať Linux každý, ale málokto ho vie aj „skrotiť“. Pri použití Linuxu na
desktope často vzniká situácia, že nikto v okolí Linux nepoužíva a teda nie je na koho sa
obrátiť.
Na presadzovanie Linuxu na desktop treba spraviť viac ako fóra pre
začiatočníkov. Je potrebné, aby ľudia, čo nevedia, že existuje aj iný OS ako Windows,
ľudia, čo váhajú, ale aj tí, čo si Linux včera nainštalovali, pocítili, že Linux je platforma,
ktorá ich v ničom neobmedzuje.
Komunita zastáva v Linuxe nenahraditeľnú informačnú, podpornú, organizačnú,
produktívnu a nakoniec aj spoločenskú úlohu. V rámci rozvoja komunity je dôležitá osobná
výmena skúsenosti a názorov medzi užívateľmi a odborníkmi.

Zameranie akcie LinuxFEST
1. Chceme prezentovať Linux ako OS pripravený na desktop a domáce použitie.
2. Združovať skúsených užívateľov a všetkých, ktorí chcú prispieť prezentáciou
alebo iným spôsobom - vytváranie komunity používateľov Linuxu.
3. Podpora ďalších aktivít týkajúcich sa Linuxu a Linuxovej komunity na
Slovensku.
4. Presadzovať free a OSS software na desktope.
5. Podporovať analogické projekty súvisiace s propagáciou a rozvojom Linuxu.
6. Prispievať k zvyšovaniu vedomostí a schopností používať Linux s osobitným
dôrazom na nových užívateľov.
7. Oboznamovať užívateľov s nutnosťou legálneho nadobúdania softvérového
vybavenia PC.

Technické riešenie LinuxFESTu
LinuxFEST je spracovaný ako prednášková akcia s reálnymi ukážkami
prezentovaných produktov a možností s oblasti free a OSS software.
Na akcii bude niekoľko PC s nainštalovaným Linuxom a tiež aspoň jeden PC
určený na „skúšobné účely“.
Zúčastnení majú možnosť nainštalovať si Linux a iný legálny free a OSS softvér
na vlastný PC. Za týmto účelom si môžu účastníci na LinuxFEST priniesť vlastný počítač.
Podrobnejšie informácie na stránke http://linuxfest.sk.
LinuxFEST sa bude konať každé dva mesiace. Miesto a dátum konania bude
zverejnený v dostatočnom predstihu na http://linuxfest.sk, www.linuxos.sk, http://platon.sk.
Na týchto portáloch bude tiež propagácia akcie.

Program LinuxFESTu
Prvá časť akcie obsahuje prednášky na vopred zverejnené témy. Druhá časť
pozostáva z diskusie, konzultácii, ukážok na počítačoch: inštalácia, konfigurácia, riešenie
individuálnych otázok a problémov.
Účastníkom je k dispozícii pc na testovacie účely (root práva, inštalácia vybraných
Linuxových distribúcii).
Účastníci majú možnosť na akcii nainštalovať si Linux na vlastný počítač za
pomoci odbornej asistencie.
Poukázať na zoznamy podporovaného HW na internete.

Kritéria pre prednášajúcich
Prednášku na niektorú z vybraných tém, prípadne na inú zaujímavú tému môže
spraviť ktokoľvek. Podmienkou však je, aby sa prednášajúci danou témou v praxi naozaj
zaoberal a využíval prezentované skutočnosti v reálnom nasadení...
Každí prednášajúci si musí zostaviť vlastnú prezentáciu. V žiadnom prípade nie je
prípustné sťahovanie prezentácii z externých zdrojov a ich následné prezentovanie.
Každá prednáška / prezentácia bude posúdená organizátormi, odborníkmi a po
schválení zaradená do programu.
Prezentácia musí obsahovať nasledovné body:

●

úvod do problematiky

●

konkrétne príklady reálneho nasadenia v praxi

●

použité informačné zdroje

●

domovskú stránku SW

●

ukážku aplikácie

●

stručné pojednanie o možnosti jeho legálneho nadobudnutia

Prednášky by mali byť zamerané na desktopových užívateľov a začiatočníkov. V
prípade záujmu o náročnejšiu a odbornejšiu prednášku je možné ju zaradiť po dohode s
organizátormi.

Pravidlá LinuxFESTu
1. Na LinuxFESTe sa bude používať a prezentovať len LEGÁLNE nadobudnutý
SW.
2. Akékoľvek nelegálne šírenie licencovaného, alebo chráneného obsahu je na
akcii zakázane.
3. Organizátori nezodpovedajú za škody alebo prípadnú stratu PC alebo dát.
4. Organizátori neskúmajú pôvod a legálnosť dát uložených na pamäťových
médiach a PC účastníkov.
5. LinuxFEST je určený pre ľudí zo záujmom o využívanie PC s Linuxom a OSS
v domácom prostredí.
6. LinuxFEST nie je charitatívna akcia a ani support centrum pre Linuxových
užívateľov. Každý prednášajúci a odborný účastník je dobrovoľník bez nároku
na honorár, takže je potrebné sa podľa toho správať.

Inštalácie na prinesené PC
Inštaláciu Linuxu na PC účastníka bude vykonávať len človek znalý problematiky
určený organizátormi akcie. Každý záujemca o inštaláciu je povinný informovať o tom
organizátorov.
Inštalácia musí prebiehať nasledovným postupom:
1. Záloha užívateľských dát (prípadne celého disku, partície ak to podmienky a
kapacia média dovolia) na externé pamäťové médium (DVD, CD, USB klúč/disk,

iné PC)
2. V prípade prítomnosti OEM systému s recovery partíciou táto musí byť tiež
zálohovaná (cez softvér partimage)
3. Pred inštaláciou je potrebné oboznámiť stručne užívateľa o rizikách spojených so
zásahom do nainštalovaného OS (najmä ak ide o OEM verziu Windows na jednej
NTFS partícii o veľkosti disku).
4. V prípade potreby zmeny veľkosti partície je potrebné to vykonať z OS
nenachádzajúcom sa na tejto partícii. Ak ide o NTFS treba použiť SW s podporou
zmeny veľkosti NTFS. (napr: Gparted, Qtparted, Parted)

Sponzorstvo a partnerstvo
LinuxFESTu by pomohlo, keby bol podporovaný nejakou známejšou organizáciou
alebo firmou. Uvítame akúkoľvek materiálnu, intelektuálnu, reklamnú alebo organizačnú
pomoc.
V prípade firiem je možné na akcii prezentovať na odbornej úrovni svoje produkty
pre desktop ale aj produkty pre firmy. Bolo by však vhodné, aby bola prezentácia
prednesená formou zrozumiteľnou aj začiatočníkom a domácim užívateľom.
Sponzorom a partnerom LinuxFESTu bude umožnená firemná reklama a
propagácia svojich produktov súvisiacich s free a OSS SW priamo na LinuxFESTe a tiež
na http://linuxfest.sk

Organizátori LinuxFESTu
Organizátori LinuxFESTu sú Tomáš Lehocký a Samuel Steinhűbel.
Organizátorom a spolu organizátorom LinuxFESTu sa môže stať každý, kto významne
prispeje k riešeniu organizačných úloh. Akékoľvek otázky a podnety riešte preto s nami.
Kontakt
Tomáš Lehocký:

Samuel Steinhűbel:

Email: tomolc@azet.sk
ICQ: 306 398 429
jabber: tomolc@jabbim.sk

Email: lnx@lnx.sk
ICQ: 191 014 077
jabber: samox86@jabbim.sk

WEB:
www.lnx.sk
www.linuxfest.sk

