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ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE

OPENOFFICE.ORG 1.1.0

Český lokalizační  tým počešťující  OpenOffice.org  s potěšením oznamuje,  že nová verze oce-
ňovaného  kancelářského  balíku  OpenOffice.org  pro  operační  systémy  Microsoft  Windows
(98/ME/NT/2000/XP), GNU/Linux (x86) a Sun Solaris™ (platforma SPARC) v českém jazyce
byla právě uvolněna.

OpenOffice.org  je  plnohodnotný  kancelářský  balík  obsahující  textový  editor,  tabulkový  pro-
cesor, prezentační program a řadu dalších součástí. Poskytuje revoluční otevřenost díky formátu
souborů založeném na XML. Nová verze přináší mnoho vylepšení a nových vlastností. Nově je
přidána  nativní  podpora  exportu  do  PDF (Adobe  Acrobat)  a  pro  prezentace  a  kresby  i do
formátu programu Macromedia Flash. Byla zvýšena rychlost spouštění, rozšířena kompatibilita
se  soubory  Microsoft  Office,  podpora  přístupnosti  a  vylepšen  celkový  vzhled  uživatelského
prostředí.  Samozřejmě je zahrnuta kompletní  česká lokalizace kontroly pravopisu, dělení slov,
slovníku synonym a nechybí ani česká nápověda.

K dispozici je také množství nástrojů třetích stran (například konverzní nástroje pro LaTeX či
WordPerfect a jiné – viz odkazy).

Podle podmínek Open Source licencí, pod kterými je balík šířen (LGPL a SISSL), je jeho užívání,
upravování i další předávání bezplatné.

Českou verzi balíku je možné stáhnout z http://cs.openoffice.org/download.html. (Viz níže.)

NOVÉ VLASTNOSTI

Některé nové vlastnosti a vylepšení zahrnutá v OpenOffice.org 1.1.0:

 Nativní export do formátu Adobe PDF (Portable Document Format)
Díky tomuto vylepšení je možné jakýkoliv dokument, prezentaci či tabulku exportovat přímo do formátu
Adobe PDF. Není třeba žádný dodatečný a nákladný software.

 Nativní export do formátu Macromedia Flash
Další vylepšení umožňuje exportovat prezentace přímo do formátu Macromedia Flash. To umožňuje jejich
snadné šíření či připojení do internetových stránek. Ani zde již není potřeba další software.

 Rychlejší spouštění
Vývojáři OpenOffice.org optimalizovali zdrojový kód tak, aby co nejvíce snížili čas potřebný k počátečnímu
načtení balíku. Do startovací obrazovky byl navíc přidán ukazatel průběhu spouštění.
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 Dokonalejší národní podpora
Zdokonalena  byla  podpora  pro  jazyky  jako  hindština,  thajština,  hebrejština  či  čínština.  Zároveň  byly
zdokonaleny technologie pro vertikální a obousměrné psaní.

 Nové formáty mobilních zařízení
Pro jednodušší  přenos  dokumentů na PDA a handheldy  byla přidána podpora pro formát AportisDoc
(Palm), Pocket Word a Pocket Excel.

 Vylepšená kompatibilita s formáty Microsoft Office
Byly  přidány  filtry  pro  zapouzdřené  XML  dokumenty  Microsoft  Office  2003  a  vylepšeny  filtry  pro
dokumenty Microsoft Office 95/97/2000/XP.

 Zlepšení přístupnosti
Byla zahrnuta podpora pro úplnou navigaci a ovládání aplikací pomocí klávesnice, respektování barevného
schématu a motivů systému, přístupnost v systému nápovědy a dokumentech i pro Assistive Technologies
přes příslušné API Javy (Java accessibility APIs).

Podrobný výčet nových vlastností naleznete na : 
http://www.openoffice.org/dev_docs/features/1.1/features-text.html

DOSTUPNOST

Česká lokalizace OpenOffice.org 1.1.0 je v tuto chvíli k dispozici pro operační systémy Microsoft
Windows (98/ME/NT/2000/XP), GNU/Linux (x86) a Sun Solaris (SPARC). Kromě češtiny se
pracuje na lokalizaci do více než 60ti jazyků.

Ke stažení k dispozici na adresách:

Microsoft Windows
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.0/OOo_1.1.0_czech_Win32Intel_install.zip

GNU/Linux
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.0/OOo_1.1.0_czech_LinuxIntel_install.tar.gz

Sun Solaris
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.0/OOo_1.1.0_czech_SolarisSparc_install.tar.gz

CD-ROM s českými  OpenOffice.org  je  možné  objednat  také  na  serveru  oficiálního  českého
community distributora Qwert.cz.

http://qwert.cz/index.php?pgn=nabidka&sec=cd&sbs=ost#cdostooo

V současnosti je k dispozici více než čtyřicet slovníků kontroly pravopisu, dvacet slovníků pro
dělení slov a pět slovníků synonym.

Je možné je stáhnout  a nainstalovat jak jednotlivě manuálně, tak jednotlivě i hromadně auto-
matizovaným nástrojem DicOOo kompletně lokalizovaným do češtiny i slovenštiny. Kromě něj
existují další specializované nástroje pro Microsoft Windows i GNU/Linux.

Vše na http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html
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NAPSALI O OPENOFFICE.ORG

Jan Polzer, Computer

„Po letech čekání  zde máme skutečně  profesionální  balík  kancelářských aplikací  kompatibilní
s MS  Office  a  hlavně  lokalizovaný  do  českého  jazyka.  Jistě,  jsou  tu  i  jiné  produkty,  jako  je
KOffice,  StarOffice,  ale  česká  verze  OpenOffice  posunula  GNU/Linux  zase  o  krůček  blíže
českému uživateli. …“

„… Tímto krokem se v našich zemích stal z OpenOffice produkt, který na trhu kancelářských
aplikací  pro operační  systém GNU/Linux nemá konkurenta.  Vzhledem k jeho ambicím pro-
niknout i na jiné platformy (např. Windows) se stává atraktivním pro spoustu uživatelů, kteří mu
zajisté prominou i absenci plánovače či bitmapového editoru. …“

http://oo-cs.sourceforge.net/data/0215-050.pdf

Petr Pajas, Softwarové noviny

„… Hned zkraje nutno podotknout, že tým českých lokalizátorů odvedl výborný kus práce. […]
Až nečekaně dobře je v OpenOffice.org dotažena podpora formátů Microsoft Office, ať už jde
o RTF či binární formáty DOC a XLS. Již dlouho jsem se nesetkal s dokumentem, s nímž by měl
OpenOffice.org nějaké zásadní problémy. Bezchybně zvládá veškeré formátování (zvláště pokud
mu v Linuxu usnadníte situaci instalací TrueType písem z Windows) a problémy nemá většinou
ani se zobrazením českých znaků v importovaných dokumentech. …“

„… Jednoznačně nejlepší  alternativou z hlediska ceny, kompatibility a české lokalizace je dnes
patrně OpenOffice.org. …“

http://oo-cs.sourceforge.net/data/swn-2002-08-baliky.pdf

PŘÍSTUPNOST

OpenOffice.org  1.1.0  zahrnuje  přídavné  komponenty  Assistive  Technology.  Zajímavá  je
dostupnost a integrace (ke stažení samostatně) přístupového mostu pro Javu společnosti Sun.
Viz http://www.sun.com/access/.

 Tato nová komponenta Javy slibuje zajímavou budoucnost  pro StarOffice i OpenOffice.org,
protože umožňuje integraci takových programů jako JAWS od Freedom Scientific či ZoomText
od Ai Squared.  Prozatím není  stoprocentně  kompletní  a v současnosti  Accessibility  Program
společnosti Sun pokračuje  směrem  k poskytování  takového  přístupu,  jaký  je  definován  v US
Federal  Regulation 508.  Další  informace  naleznete  na  http://www.sun.com/access
a http://ui.openoffice.org/accessibility/index.html.

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK) 

OpenOffice.org  SDK  je  doplněk  pro  kancelářský  balík  OpenOffice.org.  Poskytuje  nástroje
a dokumentaci  nutnou  pro  programování  pomocí  OpenOffice.org  API a  vytváření  vlastních
rozšíření (UNO komponent) OpenOffice.org.

Pomocí  OpenOffice.org  SDK  mohou  vývojáři  generovat,  upravovat,  exportovat  a  tisknout
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různé typy dokumentů. Nové doplňky pro OpenOffice.org mohou být použitím C++ nebo Javy
překládány a distribuovány snadněji. SDK také poskytuje komponentu Javy umožňující vkládat
OpenOffice.org do aplikací Javy s grafickým uživatelským prostředím.

Novým vývojářům může být užitečná vývojářská stránka na adrese:

http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sdk/

ODKAZY

Stažení OpenOffice.org 1.1.0 CZ
http://cs.openoffice.org/download.html

Stažení OpenOffice.org 1.1.0 jiných jazycích
http://www.openoffice.org/dev_docs/source/1.1.0/index.html

Český CD-ROM (český community distributor)

http://qwert.cz/index.php?pgn=nabidka
http://qwert.cz/index.php?pgn=nabidka&sec=cd&sbs=ost#cdostooo

OpenOffice.org CD-ROM (odkazy na ostatní community distributory)

http://distribution.openoffice.org/cdrom/#cdrom

Jazykové nástroje
http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html

Stránky pro české uživatele
http://oo-cs.sourceforge.net/

Stránky českých vývojářů
http://cs.openoffice.org/

Sponsoring českého lokalizačního projektu
http://cs.openoffice.org/sponsorship.html

Sponsoring vývoje OpenOffice.org
http://www.openoffice.org/contributing.html

Native-Lang projekty OpenOffice.org
http://native-lang.openoffice.org/

OpenOffice.org Localization (l10n) Project 
http://l10n.openoffice.org/localization_responsibilities.html

Specifikace otevřeného souborového formátu OpenOffice.org 1.1.0  (anglicky)

http://www.w3.org/XML/
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

Informace o přístupnosti OpenOffice.org (anglicky)
http://ui.openoffice.org/accessibility/index.html
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Informace o přístupnosti z Javy (anglicky)
http://www.sun.com/access/

JAWS
http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws.asp

ZoomText
http://www.aisquared.com/Products/ZoomText8_mag_reader/FreeTrial/Z8FreeTrial.htm

Konverzní nástroj pro WordPerfect
http://libwpd.sourceforge.net

Konverzní nástroj pro LaTeX 
http://www.hj-gym.dk/~hj/writer2latex/ 

Další vylepšení třetích stran
http://website.openoffice.org/developer/

OpenOffice.org SDK (Software Developers Kit) 
http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sdk/

Informace o českém lokalizačním projektu OpenOffice.org
http://cs.openoffice.org/people.html

Další informace o projektu OpenOffice.org obecně (anglicky)
http://www.openoffice.org/about.html

Marketingové kontakty OpenOffice.org pro jednotlivé regiony
http://marketing.openoffice.org/contacts.html
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