
Spolupráce v˘vojáfiÛ Sunu a Open Source velmi úspû‰nû
pokraãovala a na jafie roku 2002 byla zvefiejnûna první stabilní
verze OpenOffice.org 1.0. Paralelnû s OpenOffice.org byla
zvefiejnûna i znaãková verze Sun StarOffice 6.0 sdílející stejn˘
programov˘ kód. Ze vzájemné spolupráce má tedy prospûch nejen
Sun, ale i nezávislí v˘vojáfii, ktefií díky Open Source licenci mohou
OpenOffice.org pouÏívat i upravovat pro své úãely.

OpenOffice.org byl jiÏ v dobû svého vzniku k dispozici
v nûkolika jazykov˘ch mutacích. âe‰tina v‰ak mezi nimi nebyla.
Proto byl v kvûtnu 2002 vytvofien ãesk˘ lokalizaãní t˘m, kter˘
ihned zaãal pracovat na nápravû. I pfies velk˘ rozsah produktu
OpenOffice.org se lokalizaãnímu t˘mu podafiilo bûhem nûkolika
mûsícÛ pfieloÏit grafické uÏivatelské prostfiedí kanceláfiského
balíku. K témûfi úplné dokonalosti chybûlo pouze pfieloÏit systém
nápovûdy. Na pomoc pfiispûchala ãeská poboãka spoleãnosti Sun
a pfieloÏila kompletnû celou nápovûdu.

âe‰tí uÏivatelé tedy mají k dispozici kvalitní, plnû lokalizovan˘
kanceláfisk˘ produkt, kter˘ si v niãem nezadá s konkurenãními
fie‰eními. V tomto ãlánku pfiedstavíme jednotlivé komponenty
OpenOffice.org, jeÏ spolu velmi dobfie spolupracují. Textov˘
dokument tedy mÛÏe obsahovat jak obrázky, tak i tabulky, grafy
a samozfiejmû i matematické vzorce.

Writer
Základním programem kaÏdého kanceláfiského balíku je

kvalitní textov˘ procesor. V OpenOffice.org se jmenuje Writer
a podporuje klasické prostfiedky pro formátování textu, kupfiíkladu
v˘bûr vhodného písma, jeho variant, zarovnání odstavcÛ,
ãíslování, odráÏek apod. Kromû standardních vlastností obsahuje
navíc i dûlení slov (v ãeské verzi pouÏívá vzory dûlení z kvalitního
sázecího systému TeX), kontrolu pravopisu (pro ãesk˘ jazyk je

pouÏita databáze programu ispell) a v nejnovûj‰í verzi i slovník
synonym, kter˘ vznikl díky spolupráci s Laboratofií pfiirozeného
jazyka FI MU v Brnû. Writer ukládá své dokumenty ve formátu
XML (stejnû jako ostatní programy ze sady OpenOffice.org), ale
umí pracovat i s formáty kanceláfiského balíku Microsoft Office
a ukládat vytvofiené dokumenty napfiíklad ve formátu HTML.

Calc
Tabulkov˘ procesor sady OpenOffice.org se jmenuje Calc

a umoÏÀuje velmi kvalitní anal˘zu numerick˘ch fiad, ãíseln˘ch hodnot
v tabulkách, znázorÀování a anal˘zu dat v grafech rÛzn˘ch typÛ
(koláãov˘, sloupcov˘, prostorov˘ nebo bodov˘). Stejná data je dokonce
moÏné pro názornost zobrazit v nûkolika typech grafÛ najednou.

Calc obsahuje velmi mnoho vestavûn˘ch funkcí, které je
moÏné pomocí vestavûného interpretu jazyka BASIC libovolnû
roz‰ífiit a poté aplikovat na sloupce, fiádky nebo celé oblasti
tabulky. V˘poãet procent, úrokÛ nebo hypotéky nikdy nebyl tak
jednoduch˘ jako nyní! Ovládání Calcu je velmi podobné ovládání
programu Microsoft Excel a drobné rozdíly mnohdy i zjednodu‰ují
práci pfii tvorbû tabulek a grafÛ.

OpenOffice.org: 
Cesta k Open Source v kanceláfii

V roce 2000 spoleãnost Sun Microsystems uvolnila zdrojové texty v˘vojové

verze svého kanceláfiského balíku StarOffice na webov˘ch stránkách

www.openoffice.org pod Open Source licencí. Stávající v˘vojov˘ t˘m, kter˘

pracoval na produktu Sun StarOffice, se roz‰ífiil o zástupce Open Source

komunity. Roz‰ífiil se v‰ak nejen o v˘vojáfie, ale i o pfiekladatele a odborníky 

na marketing. Vznikla tak zcela nová komunita lidí spojen˘ch pouze pomocí

sítû internet (a nastala tak velmi podobná situace jako v roce 1991, kdy Linus

Torvalds zvefiejnil první verzi jádra operaãního systému Linux).
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Math
Vûdeãtí pracovníci ocení velmi intuitivní nástroj pro vytváfiení

vzorcÛ. V sadû OpenOffice.org se skr˘vá pod jménem Math.
Podporuje nejen numerické, logické a maticové operátory, ale
i mnoÏinové funkce a také fieckou abecedu.

Vzorec je moÏné samozfiejmû vloÏit do textu a pfiípadnû jej
i automaticky oãíslovat. Tvorba vzorcÛ v OpenOffice.org Math
opravdu není sloÏitá. KaÏd˘ vzorec je moÏné poskládat klasickou

cestou v˘bûrem vhodn˘ch symbolÛ z menu nebo napsat do okna
Pfiíkazy. Pak se pouÏívá podobná syntaxe jako v sázecím systému TeX.

Draw
Vût‰ina kanceláfisk˘ch balíkÛ obsahuje i kreslicí program,

kter˘ umoÏÀuje vytváfiet a upravovat bitmapové obrázky. V sadû
OpenOffice.org se nástroj pro práci s obrázky jmenuje Draw. 

UmoÏÀuje stínování objektÛ, kreslení standardních objektÛ
(kruh, kruÏnice, elipsa, ãára, obdélník, spojnice, bod, kfiivka).

Program je doplnûn pomûrnû rozsáhlou galerií hotov˘ch obrázkÛ
(klipartÛ), které je moÏné vloÏit pfiímo do kresby nebo do
textového dokumentu. Na obrázky je moÏné aplikovat rÛzné
transformace a efekty (prÛhlednost, rotace, pohledy a dal‰í).

Impress
Program Impress je klasick˘m programem urãen˘m pro

tvorbu a pfiehrávání prezentací.
Prezentaci je moÏné doplnit rÛzn˘mi grafick˘mi i zvukov˘mi

efekty. V˘sledné prezentace je moÏné pfiehrávat automaticky
nebo interaktivnû, pfiípadnû vytisknout napfiíklad do formátu PDF.
Export do formátu HTML je integrální souãástí návrhu prezentace.
Jednotlivé styly exportu do HTML je moÏné uloÏit a pouÏít pro

dal‰í podobné prezentace. PrÛvodce vytvofiením prezentace
vãetnû náhledu budoucí prezentace zjednodu‰uje fázi návrhu
prezentace. Vlastní vytváfiení jednotliv˘ch stránek prezentace je
moÏné v reÏimu WYSIWYG nebo rychleji v módu osnovy. KaÏdou
stránku prezentace je moÏné doplnit obrázky z galerie klipartÛ.
Impress umí pracovat i s formáty programu Microsoft PowerPoint,
ale jako nativní formát pouÏívá opût XML.

Kompatibilita s ostatními kanceláfisk˘mi balíky
Pfii práci s dokumenty v jin˘ch formátech se uplatní

nûkter˘ z celé fiady vstupních nebo v˘stupních filtrÛ.
Podporovány jsou pfiedev‰ím formáty pouÏívané v Microsoft
Office (DOC, XLS, PPT rÛzn˘ch verzí), ale i standardní formáty
(napfiíklad RTF, GIF, JPG a dal‰í). Dokumenty je moÏné tisknout
do PostScriptu nebo PDF, pfiípadnû na jednu z mnoha
podporovan˘ch tiskáren (tiskárny se instalují pomocí PPD
souborÛ) nebo odeslat pomocí elektronické po‰ty pfiímo
adresátovi. Dokumenty je také moÏné uloÏit ve formátu HTML
a pfiímo publikovat na webov˘ch stránkách.

âeská nápovûda
Obrovskou pfiedností OpenOffice.org je i kompletní ãesk˘

systém nápovûdy vãetnû rejstfiíku klíãov˘ch slov. 
V‰echny stránky systému nápovûdy je moÏné fulltextovû

prohledávat pfiímo v prostfiedí OpenOffice.org a neznámé oblasti
je moÏné se jednodu‰e nauãit prakticky okamÏitû na
jednoduch˘ch pfiíkladech. Nápovûda byla pfieloÏena na náklady
spoleãnosti Sun Microsystems Czech, která tak pfiispûla sv˘m
dílem k podpofie tohoto perspektivního projektu.
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OpenOffice.org, nebo Sun StarOffice?

Jaké jsou tedy rozdíly mezi tûmito dvûma produkty? Sun
StarOffice sdílí s OpenOffice.org velkou ãást kódu
(v OpenOffice.org nûkteré ãásti b˘t nemohou vzhledem k jejich
licenci), ale je vydáván v del‰ích intervalech, coÏ umoÏÀuje
dÛkladnûj‰í a dlouhodobûj‰í testování. OpenOffice.org je naopak
vydáván ãastûji, coÏ více vyhovuje Open Source
komunitû a obecnû stylu
v˘voje Open Source
produktÛ. V Sun StarOffice
je obsaÏeno mnoho fontÛ,
které umoÏÀují kvalitní práci
s dokumenty. OpenOffice.org
naopak spoléhá na fonty,
které jiÏ uÏivatel má
nainstalovány na svém
systému. RovnûÏ zmiÀovaná
databáze klipartÛ (galerie)
a standardní sada ‰ablon jsou
ve StarOffice mnohem
kvalitnûj‰í a hlavnû rozsáhlej‰í.
Chybûjící podpora
databázového stroje Adabas je
v OpenOffice.org plnû
kompenzována moÏností
pouÏívat ODBC a JDBC ovladaãe.
Open Source programátofii
dokonce pracují na rozhraních
pro oblíbené databáze MySQL
a PostgreSQL. DÛleÏit˘m rozdílem
mezi OpenOffice.org a Sun
StarOffice je samozfiejmû i cena.
OpenOffice.org je totiÏ zdarma.

A co konkurence?
Porovnání Microsoft Office

a OpenOffice.org (resp. Sun
StarOffice) jednoznaãnû vyznívá

ve prospûch druhého produktu. Jeho nízká cena a celkovû
minimální náklady na pofiízení (je nutné zapoãítat i cenu
operaãního systému), moÏnost pouÏití na rÛzn˘ch platformách
a interní podpora formátu XML vysoce pfievy‰ují drobné
nedostatky, mezi které patfií pfiedev‰ím prozatímní nedostatek
kvalitní ãeské literatury a stále je‰tû men‰í roz‰ífiení. Vzhledem ke
zpÛsobu v˘voje a dal‰ím vlastnostem OpenOffice.org jsou v‰ak
tyto nedostatky pouze doãasné. Kniha o OpenOffice.org je jiÏ
v tisku a vzhledem ke kompletní lokalizaci, cenû a licenãní politice
konkurentÛ je moÏné oãekávat dynamick˘ rÛst poãtu instalací
OpenOffice.org.

Závûr
Sada OpenOffice.org je velmi portabilní a jako interní formát
pouÏívá XML, kter˘ ji pfiedurãuje k lep‰í integraci do firemních
procesÛ. Je moÏné ji pouÏít na operaãním systému Solaris na
platformû SPARC i na operaãních systémech Microsoft Windows
a GNU/Linux. I díky vysoké kompatibilitû se stávajícími
kanceláfisk˘mi balíky je OpenOffice.org ideálním nástrojem pro
konsolidaci nákladÛ na pouÏívan˘ kanceláfisk˘ software a ochranû
investic. V neposlední fiadû uÏivatel pouÏíváním Open Source
fie‰ení získává volnost, svobodu. Stejnû jako rackové dominující
logotypu projektu OpenOffice.org...
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