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Recenze: Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex

DKMS (Dynamic Kernel Module Support) 

Výsledný vzhled Intrepid Ibex - neohrožený kozorožec

Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex
Nautilus - více karet

Gufw - grafické rozhraní pro nastavení firewallu

Inštalácia sa prakticky nezmenila. Vylepšený bol iba 
nástroj pre rozdelenie disku, ktorý získal nové náhľady 
rozdelenia disku, ktoré su pohodlnejšie a celkovo vám 
to ulahčí proces delenia disku na časti, čo je vždy dosť 
chúlostivá operácia.

Instalace se prakticky nezměnila. Vylepšen byl pouze nástroj 
na rozdělení disku (viz zápisek v blogu 
Instalátor Ubuntu má nový nástroj), který získal nové 
náhledy rozdělení disků, které jsou přehlednější a ulehčí tak 
„krájení" disku na oddíly, což je vždycky choulostivá 
operace.

Bohužiaľ Ubuntu sa od poslednej verzie vôbec 
nezmenilo. Vzhľad je takmer totožný s tým, čo ponúkala 
jarná verzia, a nejak významne sa jej vzhľad nezmenil 
už približne dva a pol roka. Pritom o novom vzhľade sa 
už hovorí viac ako rok. Pôvodne mal byť tento nový 
vzhľad súčasťou jarnej verzie, ale jeho vývoj ešte nie je 
dotiahnutý do konca a bude až na podzim. Jednalo sa 
o hnedooranžový tmavý vzhľad, ktorý užívatelia naozaj 
veľmi výrazne odmietli až tak, že bol stiahnutý ešte pred 
tým, ako bola vydaná betaverzia.

Bohužel v tomto neudělalo Ubuntu od minulé verze ani 
krůček kupředu. Výchozí vzhled je prakticky totožný s tím, co 
nabízela jarní verze a významně se nezměnil již dva a půl 
roku. Přitom o novém vzhledu se mluví již více než rok. 
Původně měl být součástí již jarní verze, ale kvůli tomu, že 
nebyl dopracován, byl přesunut na podzim. Jednalo se o 
hnědooranžové tmavé téma, které však uživatelé odmítli tak 
výrazně, že bylo staženo ještě před vydáním betaverze.

Rovnako ako v minulých verziách ani Ubuntu 8.10 
neobsahuje proprietarný software. To znamená, že veci 
ako ovládače ku grafickej karte, kodeky a podobne 
musíte stále doinštalovať dodatočne. Ale systém sa o to 
väčšinou postará za vás. Nástroj, ktorý sa nazýva 
Ovládače hardwaru, má prepracované rozhranie 
a inštalácia proprietarnych ovládačov je s ním ešte 
jednoduchšia.

Stejně jako v minulých verzích, ani nyní Ubuntu neobsahuje 
proprietární software, takže věci jako ovladače ke grafické 
kartě, kodeky apod. musíte stále doinstalovat dodatečně, 
systém se o to ale většinou postará za vás. Nástroj 
Ovladače hardwaru (dříve Správce nesvobodných ovladačů) 
má přepracované rozhraní a instalace proprietárních 
ovladačů je s ním ještě jednodušší.

Stará osvedčená téma Human s naozaj škaredým 
pozadím, ktoré užívatelia tiež odmietli. Preto sa asi dva 
týždne pred vydaním v aktualizáciách objavil ľahko 
inovovaný vzhľad, ktorý mal naozaj zaujímavo 
vyzerajúce panely.

Staré osvědčené téma Human s opravdu špatným 
wallpaperem, což uživatelé taktéž odmítli. Proto se zhruba 
dva týdny před vydáním v aktualizacích objevilo lehce 
inovované téma, které mělo zajímavě vypadající panely.

Zkopírované z http://www.linuxexpres.cz/album/ubuntu-8-10-intrepid-ibex
Doporučuju zaostřit na http://www.abclinuxu.cz/images/clanky/buj/ubuntu-810-3.jpg vlevo dolů...
Soubor sablona-v3.0.zip, umístěný na ploše, obsahuje šablony pro knihu Ubuntu 8.10 CZ
Jako autoři knihy ho známe velmi dobře..
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