
Pouze textová verze

Toto je vyrovnávací paměť vyhledávače Google pro adresu http://www.abclinuxu.cz/blog/qhgm4x/2014/4/hleda-
se-linux-admin. Je to snímek stránky, tak jak se zobrazila 2. duben 2014 16:40:59 GMT. Aktuální stránka se mezitím
mohla změnit. Další informace
Tip: Chcete-li na této stránce rychle najít hledaný výraz, stiskněte klávesy Ctrl+F nebo ⌘-F (Mac) a použijte lištu
Najít.

 AbcLinuxu.cz  ITBiz.cz  HDmag.cz  AbcPráce.cz

Přihlášení | Registrace

Píšeme jinde

Gartner: Světovému trhu se software
loni stále ještě dominoval Microsoft
T-Mobile spustil monitoring vozidel pod
vlastní značkou
Bezpečnostní přehled: Bankomaty s
Windows XP v ohrožení
Seznam nasadil redesign portálu
Firmy.cz do ostrého provozu
Unicorn Systems kupuje firmu Cygni
Software

Zprávičky

Ubuntu One končí
dnes 17:10 | Komunita

Canonical oznámil , že provoz cloudové
služby Ubuntu One  bude ukončen. Od
dnešního dne není možné navýšit
kapacitu. V Ubuntu 14.04 LTS již nebude
služba podporována. Ubuntu One končí k
1. červnu 2014. Uživatelská data budou k
dispozici ke stažení do konce července.
Poté budou odstraněna. [Slashdot ]

Ladislav Hagara | Komentářů: 12

MariaDB 10.0.10
včera 06:00 | Nová verze

MariaDB 10, verze 10.0.10, byla
prohlášena za stabilní . První alfa verze
MariaDB 10, verze 10.0.0, vyšla v
listopadu 2012. MariaDB 10 přináší celou
řadu novinek a inovací  vyvinutých ve
spolupráci s Google, Fusion-IO a Taobao.
Zmínit lze například paralelní replikace
(benchmarks ) nebo vícezdrojové
replikace . Podrobnosti v aktualizované
dokumentaci  a často kladených dotazech
(FAQ ).

Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Linux 3.14
31.3. 10:42 | Nová verze

Vyšel Linux 3.14 (LKML ). Přináší celou
řadu novinek. Zdůraznit lze například
lockdep v uživatelském prostoru ,
plánovač deadline , subsystém
komprimovaného swapu zram  nebo "filtr
na těžké váhy" heavy-hitter filter , jenž se
snaží odlišit malý síťový provoz od velkého
a dávat prioritu tomu malému. Novinkou
je síťová funkce TCP auto corking , jenž
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Štítky: admin, Bash, databáze,
deployment, instalace, Internet,
komunikace, konfigurace, LAMP, LDAP,
Linux, MTA, Nagios, nákup, nastavení,
nginx, Postfix, praxe, root, shelly, sítě,
USA, vzdělání, zálohování

Hleda se Linux Admin
dnes 09:15 | Přečteno: 517× | poslední
úprava: dnes 18:33

Hledam do naseho teamu
nekoho na pozici Linux
Administrator nastup je
mozny ihned.
ve strucnosti je to
administrace cca 100
serveru (neco s toho jsou
virtualy na KVM) - jsou to
webservery, databaze,
mailservery, a dalsi aplikacni
veci, vetsina jede na
Centosu.

Tu je popis pozice. pokud
budete mit zajem CV pls na
hr@glogster.com

-----

O nás:

Glogster, a.s., vznikla v roce
2007 a je společností
působící v oblasti výuky a
vzdělávání, s hlavním trhem
v USA a vedlejšími trhy v
Kanadě, Austrálii, Velké
Británii. Glogster EDU (http://edu.glogster.com ) je trvale rostoucí
on-line platforma (SaaS) pro vzdělávání a výuku na školách, poskytující
multimediální obsah a nástroj pro jeho tvorbu více než 14 milionům
studentů a 1,5 milionu učitelů na celém světě.

Poskytujeme vyučujícím a studentům placený i neplacený nástroj pro
výuku a vzdělávání.
Glog® je nástroj pro kombinování textu, audia, videa, obrázků, grafiky a
dat. GlogpedieTM je knihovnou relevantního obsahu pro pedagogy,
výběr z glogů. Počet glogů vytvořených našimi uživateli přesahuje 45
mil. kusů.
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zpozdí přenosy malých dat ve snaze
sloučit je do větších paketů. Výsledkem
funkce může být lepší … více »

Ladislav Hagara | Komentářů: 18

Hra 2048 na Linuxu
31.3. 10:40 | Zajímavý software

Znáte hru 2048 ? Gabriele Cirulli  ji
představil  9. března na Twitteru. Od té
doby ji hrálo přes deset milionů  hráčů a
vznikla celá řada verzí, např. 3D  verze,
Doge  verze nebo verze s nápovědou a
autopilotem . OMG! Ubuntu! představuje
offline verzi pro Ubuntu. Hru 2048 si lze
zahrát i v terminálu. K dispozici je verze
napsaná v Bashi  nebo Pythonu .

Ladislav Hagara | Komentářů: 13

Bruce Byfield: Ubuntu a nevyřčená
pravidla komunity
28.3. 16:54 | Zajímavý článek

Bruce Byfield zeširoka rozebírá  vztah
Ubuntu, resp. Canonicalu, a komunity
kolem svobodného softwaru. Píše o tom,
jak se Ubuntu pasuje do role vůdce, ale
neposiluje vztahy se zbytkem linuxového
ekosystému.

davkol | Komentářů: 78

Humble Weekly Sale: celebrating
Open Source
28.3. 16:47 | Zajímavý projekt

V rámci aktuální  akce Humble Weekly
Sale  můžete část platby poslat
open-source nástrojům pro tvorbu her
Haxe , OpenFL , FlashDevelop  nebo
Ren'Py . Získáte za to multiplatformní hry
Magical Diary , Offspring Fling! , Planet
Stronghold , přístup k vývojové verzi
NEO Scavenger  a při platbě přes $6 také
Anodyne , Defender's Quest: Valley of
the Forgotten , Incredipede  a Evoland
(jako jediná není pro GNU/Linux). Vše je
bez DRM, ale vesměs včetně OST. Akce
končí 3. dubna.

davkol | Komentářů: 0

TietoMultiWindow pro Android
28.3. 16:44 | Zajímavý projekt

Firma Tieto  uvolnila své svobodné řešení
TietoMultiWindow  pro podporu více oken
na systému Android. Produkt bude
představen také na konferenci v San
José . Tieto je přední severoevropská
společnost poskytující služby v oblasti IT a
produktového inženýrství s 18 000
odborníky po celém světě. Několik ukázek
tohoto řešení lze najít na youtube .

vlanav | Komentářů: 11

Diskusní list Full Disclosure je zpět
27.3. 09:52 | Komunita

Diskusní list Full Disclosure  (Wikipedia )
je zpět. Týden poté, co jej John Cartwright
ukončil (zprávička), byl provoz diskusního
listu obnoven . Novým administrátorem
listu je Gordon "Fyodor " Lyon, autor
Nmapu. [Slashdot ]

Ladislav Hagara | Komentářů: 2

GNOME 3.12

Hodnocení: -
zatím nehodnoceno

        špatné • dobré        

Náplň práce:
poskytování kompletní správy a administrace infrastruktury společnosti
(ČR, Kanada)
konfigurace, instalace, deployment změn
řešení technických problémů a analýza incidentů
příprava root cause analýzy
komunikace v rámci týmů a se zákazníky (US trh) ohledně nastavení a
řešení incidentů
nákup a evidence SW a HW vč. správy licencí, zajištění servisu HW
zálohování dat a aplikací, bezpečnostní opatření

Požadujeme:
Technické SŠ, nebo VŠ vzdělání
2+ roky praxe v tomto nebo shodném oboru
Komunikativní AJ
Znalost OS Linux (RPM-based distribuce) na urovní RHCP nebo stejné
znalosti
Znalost sady protokolů TCP/IP včetně směrování
Znalost Bash a dalšího programovacího jazyka (např. Python) je
výhodou
Zkušenosti s LAMP, Tomcat, nginx, RabbitMQ, LDAP, Postfix, Cassandra,
Nagios
Zkušenosti se správou high-availability a high-scalability řešení
Zkušenost s libovolným SCM systemém (Salt, Puppet, Ansible) je
výhodou

Nabízíme:
možnost změny a neomezeného osobního i profesního růstu
zajímavou práci s technologiemi
pracovní smlouvu na dobu neurčitou
mezinárodní prostředí vně i uvnitř firmy, denní využití angličtiny
pružnou pracovní dobu
odpovídající finanční ohodnocení
pracoviště v centru (u Václavského náměstí), odpovídající pracovní
prostředí
program zaměstnaneckých výhod
       

Tiskni Sdílej: 

Komentáře

Nástroje: Začni sledovat (1)  , Tisk

Vložit další komentář

dnes 09:51 Martin
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

Ono by sa hodilo uviest plat, respektive rozsah v ktorom sa da
pohybovat. Podla toho clovek vie, ci zhanate juniora alebo seniora a
nezabija svoj aj vas cas zbytocnymi otazkami...

dnes 09:54 kavol | skóre: 28
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

nejsem si jist, jestli by to odpovědělo na tvou otázku - tipuju, že
hledaj seniora za plat juniora 

dnes 09:58 Martin
Re: Hleda se Linux Admin

?

Hleda se Linux Admin http://webcache.googleusercontent.com/search?...

2 of 5 04/03/2014 10:34 PM



26.3. 23:30 | Nová verze

Po půl roce od vydání verze 3.10
(zprávička) vychází  GNOME 3.12. Vydání
obsahuje 34 236 změn od přibližně 1 140
přispěvatelů. Nejnovější vydání GNOME
přináší jak nové funkce a vlastnosti, tak i
řadu menších zdokonalení a vylepšení.
Podrobnosti i s náhledy v poznámkách k
vydání  a přehledech změn a vylepšení v
ovládání , nových a aktualizovaných
aplikacích  a podpoře jazyků , nebo také v
poznámkách  pro vývojáře, správce
systémů a správce distribucí.

Ladislav Hagara | Komentářů: 41

2013 Free Software Awards
25.3. 22:05 | Komunita

Prezident Nadace pro svobodný software
(FSF ) Richard M. Stallman vyhlásil  na
slavnostním ceremoniálu v rámci
konference LibrePlanet 2014  vítěze Free
Software Awards  za rok 2013. Za rozvoj
svobodného softwaru byl oceněn Matthew
Garrett (mjg59 ) za práci na podpoře
Secure Boot . Ocenění za společenský
přínos získal Outreach Program for Women
(OPW ), jehož cílem je přitáhnout do světa
svobodného a otevřeného softwaru více
žen.

Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Centrum | Napsat | Starší

Anketa

Ovlivnil případ Edwarda Snowdena  vaše
chování na Internetu?

Ano (93%)

Ne (7%)

Hlasuj  Celkem 5691 hlasů

Komentářů: 50, poslední 30.3. 08:54
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Jaderné noviny – 13. 3. 2014:
Hardwarové generátory náhodných čísel
a bezpečnost
Událo se v týdnu 13/2014
HDmag.cz
Pět aprílových vtipů, které by se měly
stát realitou
Pražský IMAX čeká další změna
techniky. Chystá se 4DX upgrade

Reklama

Hosting 90
linux.cz

Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

ved prave, ze moja skusenost s roznymi firmami je taka, ze hladaju
velmi skuseneho cloveka, vyzaduju hory-doly od virtualizacie, cez
clustering, rhce a neviem co vsetko mozne a nakoniec zahnoja 45k
kc nastupny... tym nenarazam na tento "inzeratoblog", ale
vseobecne

dnes 10:02 KeNNy | blog: qhgm4x
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

plat bohuzel nevim o tom tak nejak nerozhoduju ale cca kolem
60k hrubyho. ale nemuzu to slibit.

dnes 10:06 KeNNy | blog: qhgm4x
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

jinak ja tu zkusenost mam uplne stejnou, urcite se hleda senior.
ty finance nejsou uplne nejvic. ale da se dohodnout i na ICO.
taky nemam rad bloginzeraty ale akorat snazim za sebe najit
nahradu.

dnes 10:14 Martin
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

chapem. akurat tam vidim 2 chybicky krasy - 1. 2+ rokov
praxe nie je senior 2. 60k nie je plat pre seniora. ale viem ako
to chodi a co vsetko vedia HR oddelenia vyplodit :) na druhej
strane, 60k je celkom solidny plat pre zelenaca s dvojrocnou
praxou

dnes 10:26 KeNNy | blog: qhgm4x
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

ja vim, neni to uplne idealni. obe dve veci si uvedomuji taky
s toho nejsem nadsenej ale zas nemuzu nabizet hory doly
kdyz to nezalezi na me. a ja to ve vysledku nemuzu nejak
ovlivnit.

dnes 09:52 kavol | skóre: 28
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

pracoviště v centru (u Václavského náměstí)

tady ?

dnes 10:03 KeNNy | blog: qhgm4x
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

pracoviste je v Lucerne - http://mapy.cz/#!x=14.428463&
y=50.081475&z=15&d=addr_9090404_1&t=s

dnes 16:19 Vilem
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

Nadšení pro odváděnou práci a hlad po úspěchu

za meho mladi byly sice zavrene hranice, nebyly vlozky a banany, ale
aspon jsem nemusel poslouchat takovy hovadiny.

navrhněte »

Tip: Školení, kurzy, semináře a

rekvalifikace »

inzerujte »
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dnes 16:26 JD | skóre: 10 | blog: JDblog | Horní polní u západní dolní
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

Souhlas.

Pochybnost, nejistota - základ poznání

dnes 16:28 Vladimír Zima | skóre: 13 | blog: FREESOFTWARE
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

Hlad po úspěchu to ej něco jako když Jakeš mluvil nedávno o tom že
lidem dřív stačilo dát medajle. ))) I když pokud úspěch znamenaj
prachy tak proč ne. 

dnes 16:44 JS1 | skóre: 1 | blog: intuition_pump
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

Taky me to zarazilo.. Proc proste nestaci, ze ten clovek udela tu praci
dobre - opravdu u toho musi byt nadseny? A uspech, ten se
konkretne u admina meri cim?

U nejake vic tvurci prace bych to chapal. Tam existuje neco jako
nefinancni motivace zajimavou praci, a nekoho to muze zaujmout.
Ale u administrativy?

dnes 16:59 lobotron
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

A uspech, ten se konkretne u admina meri cim?

No že se nic neposere.

Follow the Gourd! The Holy Gourd of Jerusalem!

dnes 18:06 blabla
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

Vzdycky se neco posere.

dnes 18:32 KeNNy | blog: qhgm4x
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

ach jo. tohle jsem ja nepsal ani bych to nenapsal do inzeratu.
ale bohuzel sem si to neprecetl po tom jak mi to vratili po
dopsani info o firme a asistentka se asi snazila byt kreativni.

sorry

dnes 18:19 Dalibor Smolík | skóre: 53 | blog: Postrehy_ze_zivota |
50°5'31.93"N,14°19'35.51"E
Re: Hleda se Linux Admin
Odpovědět | Sbalit | Výše | Link | Blokovat | Admin

No, já si pamatuji, že se říkalo "mladý soudruh by měl mít
socialistický přístup k práci a smysl pro kolektiv", což byla stejná
kravina, jako tohle .. . Herci a kulisy se mění, divadlo zůstává

Rozdíly v řeči a ve zvyklostech neznamenají vůbec nic, budeme-li mít stejné cíle a otevřená
srdce.

Založit nové vlákno • Nahoru

Píšeme jinde

Hleda se Linux Admin http://webcache.googleusercontent.com/search?...

4 of 5 04/03/2014 10:34 PM



6x o Java 8, aneb jak vypadá
inovace v podání Oracle

Reportáž: plzeňská továrna
Panasonic se o svoji
budoucnost neobává

Rychlejší Direct3D ve Wine HD zvuk #1: Zesilovače
poprvé (o výkonu)

Bezpečnostní přehled:
Bankomaty s Windows XP 
ohrožení
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