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Na CD najdete finální verzi èeské OpenOffice
1.0 pro Linux, anglické OpenOffice 1.0.1, PC Suite
2001 a PDF popisující novinky ve StarOffice 6.

(

Kanceláøské balíky
Pochoutky nejen pro kanceláøské myky.
Kanceláøské balíky, a zejména textové procesory a tabulkové kalkulátory, patøí k nejvíce uívaným programùm na osobních poèítaèích. Podíváme se, jaké alternativy má èeský uivatel
pracující v Linuxu nebo ve Windows pøi výbìru
kanceláøského softwaru.

Kanceláøské balíky pro Windows
Na platformì Windows je situace o poznání
jednoduí. V èeských luzích a hájích pøipadají
v úvahu tøi nebo ètyøi kanceláøské balíky. Podívejme se na nì trochu blíe.

Microsoft Office XP
Tento balík je na trhu ji delí dobu, a bylo
o nìm na stránkách Softwarových novin napsáno hodnì (viz napø. listopad 2001, kam bych
odkázal zájemce o hlubí informace). Jeho souèástí je textový procesor Word, výborný tabulkový kalkulátor Excel, potovní a plánovací
program Outlook, program pro tvorbu prezentací PowerPoint, ve verzi Professional pak
i databáze Access a pøípadnì i program pro vytváøení a správu webových stránek FrontPage. Kromì tìchto klíèových aplikací obsahuje
i øadu drobnìjích nástrojù jako napøíklad jednoduchý bitmapový editor pro úpravu fotografií Photo Editor. Jedná se vyzrálý balík nabitý
funkcemi, je uspokojí kadého kanceláøského
uivatele, a v nìkterých svých èástech prosté
kanceláøské pouití daleko pøesahuje (napø. tabulkový kalkulátor Excel je dost silný i pro nìkteré inenýrské nebo vìdecké výpoèty).

Vzhledem k tomu, e Microsoft nikdy nedal
k dispozici specifikace nativních formátù
Microsoft Office, je jeho vlastní produkt jediným, u kterého máte stoprocentní jistotu, e dokáe bez problémù zpracovat soubory ve
formátech DOC, XLS atd. Konkurenèní vývojáøi v tomto smìru vykonali mnoho práce, ale
kompatibilita jejich produktù stále jetì není
dokonalá. To lze povaovat za výhodu Microsoft Office (jeho nativní formáty jsou velmi rozíøené), stejnì tak vak za nevýhodu oproti
otevøeným formátùm konkurence zaloeným
na XML (kterou pocítíme napø. tehdy, chcemeli soubory zpracovávat dalími programy).
Word samozøejmì zvládá formáty TXT (v rùzných kódováních), RTF, HTML a mnohé dalí,
zatím vak nikoliv otevøený XML formát OpenOffice/StarOffice.
Po funkèní stránce lze Microsoft Office vytknout jen málo. Z mnoha zajímavých novinek
bych pøipomnìl schopnost oznaèit více blokù textu èi bunìk najednou (dríme-li pøi výbìru stisknutou klávesu Ctrl), co je velmi uiteèné
a zrychluje to práci. Dalí pøíjemnou funkcí jsou
tzv. inteligentní znaèky, upozoròující na problémové èásti dokumentu (napøíklad buòky s neoèekávaným obsahem) nebo reagující na speciální
typy dat (napø. jméno osoby) a pøiøazující relevantní funkce (napø. Pøidat do kontaktù). Nepøíjemná jsou pøehnaná protikopírovací opatøení.
Po instalaci je nutno se telefonicky nebo pøes Internet spojit s Microsoftem a balík aktivovat, co
má zabránit nelegálnímu íøení (Microsoft neaktivuje dvì instalace se stejným licenèním èíslem).

Skvìlou novinkou v Microsoft Office XP je monost oznaèit více blokù textu.
Podobnì to umí i nové StarOffice a OpenOffice.org.
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Skuteènost je vak taková, e si pirát pouívající
jednoduchý crack staený z Internetu nemusí
dìlat tìkou hlavu, ale poctivý uivatel se mùe
dostat do velmi nepøíjemné situace (k tomu, aby
Microsoft Office vyadoval novou aktivaci, staèí
i na notebooku bìné zmìny hardwaru, vèetnì
pøipojení externích zaøízení).
Problémem pøi práci s Microsoft Office je
i jeho neodbytná snaha pouèovat uivatele
a svévolnì (a bez upozornìní) opravovat jeho
práci. Jistì, podobné funkce lze v nastavení vypnout, ale vzhledem k tomu, e mnoho z nich je
defaultnì zapnuto, stihnou èasto nadìlat mnoho kody. Je to horí o to, e kanceláøské programy èasto èlovìk pouívá na mnoha rùzných,
i sdílených, poèítaèích. Práce s Microsoft Office
tak nìkdy pøipomíná malý souboj  kdy na
místo tøí hvìzdièek vloí do dokumentu ozdobnou èáru, které se není ádným intuitivním
zpùsobem mono zbavit, nebo kdy Outlook
opraví domnìlé pøeklepy tak, e adresát dostane nesmyslnou zprávu. Zvlá pokud èlovìk píe (jak je pøi práci s elektronickou potou
obvyklé) bez diakritiky a zprávu si pøed odesláním nepøeète, mùe dojít k neèekaným slovním
zámìnám.
Nejvìtí výhodou oproti konkurenèním balíkùm je zøejmì pøítomnost aplikace Outlook,
která slouí k práci s potou a pøedevím jako
plánovací software umoòující komunikaci
s Microsoft Exchange Serverem, a tím i organizaci práci ve skupinì, napøíklad ve firmì.
To souèasným konkurentùm chybí.

StarOffice 6.0
StarOffice 6.0 není v souèasné dobì lokalizovaný
do èetiny, co bohuel neznamená jen anglické
uivatelské prostøedí, ale i nepøítomnost èeského
korektoru pravopisu, tezauru a dalích jazykovì

5

StarOffice 6.0 ve Windows XP. I pøi naèítání relativnì jednoduchého dokumentu

DOC z Wordu dojde k malým zmìnám ve formátování. Obtékající text by mìl mít od
obrázku mezeru.
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se mìl zmínit: poèet znakù a slov lze na záloce Statistics (File/Properties ) zjistit jen pro
celý dokument, nikoliv vak pro oznaèený blok
textu. Trochu mi chybí i trojité poklepání myí
pro oznaèení celého odstavce (oznaèí místo toho øádek, co nepovauji za pøíli uiteèné).
Zamiloval jsem si vektorový editor Draw.
Nesnaí se soupeøit s Corelem nebo Illustratorem, pro tvorbu jednoduchých schémat a podobné grafiky je vak témìø ideální. Je pohodlnì
a snadno ovladatelný, rychlý a obsahuje ve, co
je potøeba pro tvorbu kanceláøské grafiky,
vèetnì práce s 3D objekty. Je zaloený na XML
SVG (Scalable Vector Graphics). StarOffice obsahuje i øadu dalích uiteèných nástrojù, jako
rozsáhlou nabídku klipartù, výborný editor
rovnic èi nástroj pro pøístup k databázím (napø.
dBase, SQL).

PC Suite 2001

5

602Text zachoval mezeru okolo obrázku, ale v pravém sloupci zapomnìl odsadit první øádky odstavcù.
V menu je vybrán pøíkaz pro pøeètení dokumentu v èeském jazyce.

vázaných funkcí. Nicménì èeská lokální nastavení (napø. èasu a mìny) ji fungují. Podle vyjádøení
pracovníkù firmy Sun se na lokalizaci usilovnì
pracuje. Doufejme, e se doèkáme brzy, nebo se
jedná o velmi kvalitní a cenovì dostupný produkt, jeho nespornou výhodou je i dostupnost
pro více platforem (Windows, Linux a Solaris).
Cena na èeském trhu dosud nebyla stanovena,
ale v USA se balík prodává za 76 dolarù, pøièem
pro vzdìlávací organizace je zdarma. Pravdìpodobnì se døíve doèkáme èeské verze OpenOffice.org (z které StarOffice 6.0 vychází), nebo ta je
ji k dispozici pro Linux.
Od verze 5.2, popsané v èásti vìnované Linuxu, se zmìnilo mnoho. Zmizela jednotná pracovní plocha, která nebyla uivateli pøíli
oblíbena, vechny znaky jsou ukládány v Unicode, èím byly eliminovány problémy s národními abecedami, a nové nativní formáty vech
souborù jsou zaloené na XML. Vyuití otevøeného Extended Markup Language (XML) jako
implicitního formátu souborù umoòuje komukoliv efektivnì vyvíjet nástroje pro práci se
soubory StarOffice. To je velký pøíslib do budoucna a je moné, e formáty StarOffice/
OpenOffice jednoho dne vytlaèí dosud témìø
standardní formáty Microsoft Office.
Zmìn a novinek je samozøejmì mnohem více, ale to by vyadovalo samostatný èlánek.
Jednou z nich je bohuel i nepøítomnost programù StarMail a StarSchedule, známých ze
starí verze. Ten, kdo vyuívá Microsoft
Outlook a chtìl by pøejít na StarOffice, bude
ekvivalentní aplikaci v StarOffice 6.0 postrádat.
Ètyøi hlavní aplikace StarOffice 6.0 jsou textový
editor Writer, tabulkový procesor Calc, editor

multimediálních prezentací Impress a vektorový grafický nástroj Draw.
StarOffice Writer kromì nativních formátù
(vèetnì bezproblémové zpìtné kompatibility se
starími verzemi) zvládá bez problému øadu
dalích, vèetnì nezbytných RTF, HTML, TXT
(i pøevody mezi rùznými kódováními, nejen èetiny), a dokonce si velmi dobøe poradí s importem i exportem nativních formátù Microsoft
Office. Pokouel jsem se otevøít desítky nejrùznìjích souborù a narazil jsem jen na dva vánìjí problémy (kromì drobných zmìn ve
formátování): problém s èeskými znaky pøi importu dokumentù Microsoft Office 95 (pøíèina je
zøejmì tatá jako u OpenOffice.org, popsaném
v èásti vìnované Linuxu, vdy tyto produkty
sdílejí stejný základ) a problém s nìkterými dokumenty Excelu, kdy Calc (tabulkový procesor)
nedisponoval potøebnými funkcemi. To je spíe
výjimeèné, nebo paleta funkcí je dostateènì iroká (je jich témìø 400) a korektnì jsem s ním
naèetl vechny soubory Excelu, které v praxi
pouívám (a èasto jsou pomìrnì sloité).
Velmi pìkná je monost oznaèit více ne jeden blok textu (nebo tøeba bunìk v tabulce) najednou (Ctrl + výbìr myí), stejnì jako to umí
(novì) Microsoft Office XP. Vynikající je i malá
èervená ipka, která upozoròuje, e obsah buòky v tabulce pøetekl a je zakryt obsahem buòky následující. To Excel neumí. Se StarOffice
jsem pracoval dva týdny (vèetnì psaní tohoto
èlánku) a musím konstatovat, e mi po vech
stránkách vyhovuje. Je to jistì velmi subjektivní záleitost, ale ze vech kanceláøských balíkù
pod Windows mi právì tento sedne nejlépe. Je
zde vak jeden malý nedostatek, o kterém bych

PC Suite 2001 je kanceláøský balík od èeské firmy Software602. Obsahuje textový editor
602Text, tabulkový kalkulátor 602Tab, bitmapový grafický editor 602Photo, urèený k základním úpravám fotografií, a organizátor
dokumentù 602Album. Základní balík je k dispozici zdarma, pro jeho skuteènì plnohodnotné
pouití je vak tøeba za 1.498 korun zakoupit
Plus Pack, který balík rozíøí o funkce dìlení
slov, kontrolu pravopisu (èetina, sloventina,
nìmèina a americká i britská angliètina), mailmerge a dalí funkce.
Celý balík je pomìrnì jednoduchého a spartánského provedení (a na nìkolik zajímavých
a neobvyklých funkcí, které zmíním dále). Po jeho instalaci mì zarazil ponìkud nestandardní
(a oklivý) vzhled ikon v dialozích pro otvírání
souboru. Na to se vak dá zvyknout. Vcelku
v poøádku se naète vìtina dokumentù ve formátu DOC  nicménì dokumenty se sloitìjím
formátováním bývají výraznì více zkreslené ne
napøíklad v pøípadì StarOffice 6.0. U nìkolika
komplexnìjích souborù s dvousloupcovou sazbou z Wordu 2000 se mi napøíklad stalo, e
vekerý obsah se v 602Textu zobrazil jen ve
sloupci levém. Hypertextové odkazy na jiná místa dokumentu se zobrazují jako nesmyslný text
a objevují se i dalí závané chyby.
Na druhou stranu, programy balíku PC Suite
2001 nemají problémy s naèítáním èeských znakù ze souborù Microsoft Office 95 a starích,
tak jako je tomu napøíklad u StarOffice 6.0 nebo OpenOffice.org. Pro práci s jednoduími dokumenty je vak kompatibilita dostaèující.
602Text umí mimo jiné pracovat s nezbytnými
formáty RTF, HTML a TXT v rùzných kódováních (vèetnì Unicode).
602Text poskytuje vechny základní funkce
a jednoduché a pohodlné ovládání. Stejnì jako
v pøípadì StarOffice mi chybí monost spoèítat
S O F T W A R O V É N O V I N Y 8 / 2 0 02
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slova a znaky v oznaèené èásti textu a oznaèení odstavce trojitým poklepáním myí, které
v tomto pøípadì nefunguje vùbec. Pìkná je
funkce formátovacího tìtce, který umoòuje
pohodlnou a rychlou zmìnu formátu textu. Tabulkový kalkulátor 602Tab je pomìrnì jednoduchý a obsahuje pouze základní funkce, ménì
nároèným uivatelùm vak bohatì vystaèí.
Mezi zajímavé funkce (obsaené v placeném
rozíøení Plus Pack) patøí obousmìrný anglický
a nìmecký pøekladový slovník. Stisknutím klávesy F6 (pøípadnì volbou z menu) lze vyvolat
dialog, který zobrazí synonyma a umoní pøeklad èeského slova do angliètiny nebo nìmèiny
(pøípadnì obrácenì). Slovníky neohromí slovní
zásobou, pøesto se vak jedná o uiteènou a pøíjemnou funkci. Zajímavá je té monost nechat
si èeský text programem nahlas pøedèítat 
software pro èeskou hlasovou syntézu dodávaný
s programem neumí zázraky a zní velmi strojovì, nicménì generovaný hlas je bez problémù
srozumitelný. Pøi testování na Duronu 950 MHz
s 256 MB RAM a zvukovou kartou integrovanou
na základní desce ve fungovalo k mé nejvyí
spokojenosti, na Pentiu II 350 MHz se 128 MB
RAM a starou ISA zvukovou kartou vak pøi
sputìní této funkce docházelo k témìø pravidelným zamrznutím programu, který s sebou nejednou vzal celé Windows 2000; vìtinou vak a
po úspìném pøeètení dokumentu.

Závìr
Pro práci v týmu je Microsoft Office zatím asi
nenahraditelný, pokud neuvaujeme o doplnìní
konkurenèních produktù nìjakým dalím softwarem. Pro jednotlivého uivatele se vak StarOffice 6.0 (respektive OpenOffice.org 1.0) stane
v okamiku dokonèení èeské lokalizace plnohodnotnou alternativou za nesrovnatelnì nií
(respektive nulové) poøizovací náklady. Pro ménì nároèné uivatele je dobrou alternativou èeská PC Suite 2001, která navíc obsahuje anglické
a nìmecké pøekladové slovníky a èeskou hlasovou syntézu.
Jakub Friedl, jfriedl@softnov.cz

Názor SWN
Microsoft Office XP
J Vyzrálý produkt s velkým mnostvím funkcí, v souèasné dobì standard na trhu kanceláøských balíkù pro
Windows, jako jediný poskytuje 100% jistotu kompatibility s nativními formáty Microsoft Office.
L Nepøimìøenì vysoká cena, nutnost aktivace produktu (a reaktivace pøi zmìnách hardwarové konfigurace
poèítaèe), snaha být chytøejí ne uivatel.
Závìr: Souèasný standard mezi kanceláøskými balíky
pro Windows nabitý funkcemi za pøíli vysokou cenu.
Cena: verze Standard 16.640 Kè (bez DPH 15.847 Kè),
verze Pro 20.009 Kè (bez DPH 19.056 Kè)
Kontakt: www.microsoft.cz
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StarOffice 6.0
J Dobrá (nikoliv vak dokonalá) kompatibilita s Microsoft Office, iroká kála vynikajících nástrojù, otevøený
souborový formát zaloený na XML a Unicode, multiplatformní produkt, cena, velmi pøíjemná práce.
L Èeská lokalizace se teprve pøipravuje, nepøítomnost
potovní a plánovací aplikace ekvivalentní Microsoft
Outlook.
Závìr: pièkový, dobøe ovladatelný a multiplatformní
kanceláøský balík, který bohuel neobsahuje plánovací
software typu Outlook a stále jetì èeká na èeskou lokalizaci.
Cena: 76 USD, v ÈR zatím není stanovena
Kontakt: www.sun.com
PC Suite 2001
J Cena, pøekladové slovníky, èeská hlasová syntéza.
L Jen základní funkce, horí kompatibilita s nativními
formáty Microsoft Office, nepøítomnost potovní a plánovací aplikace ekvivalentní Microsoft Outlook.
Závìr: Levný kanceláøský software pro nenároèné s nìkolika zajímavými funkcemi.
Cena: základní verze bez pokroèilých funkcí zdarma,
Plus Pack 1.573 Kè (bez DPH 1.498 Kè)
Kontakt: www.software602.cz

Kanceláøské balíky pro Linux
Linux ji dávno není pouze serverovým operaèním systémem. V poslední dobì zaèíná stále aktivnìji pronikat i na desktop. Aby mohl na
tomto poli uspìt, musí kromì snadno ovladatelného grafického uivatelského rozhraní (jakým
je napø. KDE3) a nástrojù pro snadnou instalaci a správu (napø. YaST2 v SuSE Linuxu) nabídnout té základní nástroje pro kanceláøskou
práci, srovnatelné s Microsoft Office. Natìstí
tomu tak je do znaèné míry ji dnes. Podrobnìji o tom pojednává následující pøehledové srovnání dostupných kanceláøských balíkù pro
Linux.

OpenOffice.org 1.0 CZRC1
Projekt OpenOffice.org nastartovala firma Sun,
kdy nedlouho po uvedení StarOffice 5.2 v roce
2000 zveøejnila vìtinu zdrojových kódù a dala
jej k dispozici nezávislým vývojáøùm. Ti zaèali
velmi záhy pracovat na nových otevøených formátech pro výmìnu kanceláøských dokumentù
zaloených na jazyku XML, pozdìji pøepracovali celé jádro balíku tak, aby pracoval s univerzální znakovou sadou Unicode, pøidali
podporu pro vyhlazování písem a v neposlední
øadì rozíøili poèet podporovaných platforem
(posledním pøírùstkem do této rodiny se stal
OpenOffice.org pro Mac OS X). Pøed nìkolika
týdny tak byla koneènì po nìkolikaletém vývoji uvolnìna první oficiální stabilní verze OpenOffice. Slovo stabilní zde vak spíe odráí

vztah vývojáøù k této verzi, nebo z vlastní zkuenosti mohu potvrdit, e ji nìkolik posledních
vývojových verzí fungovalo z hlediska bìného
uivatele prakticky bezchybnì.
Pro tuto recenzi jsem pouil OpenOffice.org
1.0 pro Linux s pøedbìnou verzí èeské lokalizace. Nyní je ji k dispozici oficiální vydání lokalizované verze, které najdete i na naem CD. Hned
zkraje nutno podotknout, e tým èeských lokalizátorù odvedl výborný kus práce. Nejene jsou
kvalitnì pøeloeny vechny nabídky, prùvodci
a hláení programu, ale dostalo se také na standardní styly a dokonce je pøeloen i obsah nápovìdy (vzhledem k rozsahu nápovìdy nelze ani
oèekávat více). Bohuel zatím nedolo na nástrojové tipy.
Èeská verze dále integruje pomìrnì solidní
kontrolu pravopisu a èeské dìlení slov. Pro anglickou verzi OpenOffice.org je nutné tuto podporu stáhnout z internetových stránek projektu
a ruènì doinstalovat. Ponìkud pøekvapivé je, e
i v èeské verzi je nutné ji nejprve zapnout v pøísluné konfiguraèní nabídce. Nezkuený uivatel by se tak mohl mylnì domnívat, e podpora
pro èeský pravopis v balíku chybí. Zatím v lokalizaci nejsou pøipraveny ádné specifické automatické opravy ani výjimky. Rovnì znaky
pro automatické vkládání správných èeských
uvozovek je tøeba nastavit v pøísluných nabídkách ruènì.
Díky tomu, e celý balík internì pracuje
s univerzální znakovou sadou Unicode, nejsou
se zobrazováním ani tiskem èeských znakù ádné problémy. Dokonce není problém kombinovat v jednom dokumentu více abeced. Na rozdíl
od linuxové verze StarOffice navíc není potøeba
pouívat speciální nástroj pro nastavení písem
pro tisk. OpenOffice.org pro zobrazení i tisk automaticky pouívá dostupná TrueType a Type1
písma X Serveru, na obrazovce navíc vyhlazovaná modulem Xft. Tím je zajitìna shoda mezi
tím, co se zobrazuje na obrazovce, a výstupem
z tiskárny.
Konfigurátor tisku vak docela nezmizel
a nyní umoòuje mj. pohodlné nastavení virtuálních tiskáren pro odeslání dokumentu faxem èi export do PDF (konverzí z PostScriptu).
Ani v tìchto pøípadech nemá OpenOffice.org
s èetinou ádné problémy.
Ovládání balíku OpenOffice.org je velmi intuitivní a uivatel, který ji s nìjakým podobným kanceláøským balíkem pracoval, si jej brzy
osvojí.
Mezi základní nástroje OpenOffice.org patøí
textový procesor a tabulkový kalkulátor, které
bezesporu snesou srovnání s programy Word
a Excel z Microsoft Office, dále nástroj pro
tvorbu prezentací ve stylu oblíbeného PowerPointu, program umoòující WYSIWYG
tvorbu webových stránek, unikátní vektorový
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kreslicí program a editor vzorcù. Oproti StarOffice 5.2 zde chybí potovní klient typu
Outlook, silnìjí podpora databází a nìkteré
dalí drobné nástroje.
A neèekanì dobøe je v OpenOffice.org dotaena podpora formátù Microsoft Office, a u
jde o RTF èi binární formáty DOC a XLS. Ji
dlouho jsem se nesetkal s dokumentem, s ním
by mìl OpenOffice.org nìjaké zásadní problémy.
Bezchybnì zvládá vekeré formátování (zvlátì
pokud mu v Linuxu usnadníte situaci instalací
TrueType písem z Windows) a problémy nemá
vìtinou ani se zobrazením èeských znakù v importovaných dokumentech.
Jedinou výjimku tvoøí dokumenty Wordu
6/95, u nich se pøi importu èeská písmenka
chybnì interpretují jako znaky západoevropské
abecedy (známé pøekrtnuté o místo ø atd.). Domnívám se, e je to zpùsobeno tím, e u tìchto
verzí Word neukládá do dokumentu informaci
o pouité znakové sadì, OpenOffice.org tak mùe pouze hádat (pak je ovem chybou, e se
v pøípadì, kdy je na pochybách, neobtìuje zeptat uivatele). Dokumenty exportované z OpenOffice.org ve formátu Word 6 èi Word 95 jsou
v poøádku, èeský Word je naète bez problémù.
Také pøi importování a exportování dokumentù ve formátech RTF èi Office 2000/XP na
ádné problémy vìtinou nenarazíte. OpenOffice.org umí importovat ablony se styly. Makra
v jazyce Basic sice nepouije, nicménì je uchová v nezmìnìné podobì pro pøípad opìtovného
uloení ve formátu MS Office. Tvùrcùm maker,
kteøí by se chtìli pokusit makra pøepsat do
OpenOffice.org Basicu, navíc úlohu èásteènì
usnadní tím, e automaticky vytvoøí odpovídající funkce OpenOffice.org Basicu, které vyplní
komentovanými tìly pùvodních funkcí z MS
Basicu. Jeliko jsou si oba jazyky syntakticky

I Pathetic Writer, textový editor SiagOffice, má problémy s diakritikou.

i funkènì dosti podobné, nebývá u jednoduích
maker migrace nároènou záleitostí.
Vyjma podpory pro formáty Microsoft Office zde pochopitelnì nalezneme plnou podporu
pro vechny (i historické) formáty StarOffice,
dále formáty DBase, Lotus 123, obyèejný text
v mnoha kódováních vèetnì UTF8, celou øadu
grafických formátù od bitmapových po vektorové, jako je SVG èi MathML pro import i export
matematických vzorcù. Nativní formát OpenOffice.org je zaloený na XML a jeho kompletní specifikace je kadému k dispozici na
stránkách projektu. Je navren tak, aby mohl
být pouit jako nativní èi výmìnný formát jiných kanceláøských produktù.

StarOffice 5.2
O tomto dnes ji ponìkud zastarávajícímu produktu se zmíním jen krátce. Mezi jeho nejvìtí
pøednosti patøí velmi sluná kompatibilita s formáty Microsoft Office, jednotné uivatelské rozhraní a integrace velké øady uiteèných nástrojù.
Za jeho nejvìtí slabiny povauji omezené monosti pøi práci s rùznými znakovými sadami,
napø. jej nelze pøíli snadno pøi jednotné konfiguraci pouívat na psaní èeských a francouzských textù (øeení pochopitelnì existuje, ale
není nijak pøímoèaré ani èisté).
Charakterem lze StarOffice 5.2 pøirovnat
napø. k Office 97. Plná lokalizace nabídek není
pro èetinu volnì dostupná (u nás ji sice nabízí firma SuSE, nicménì z licenèní stránky není
tato záleitost zcela vyøeena). Na rozdíl od
OpenOffice.org neobsahuje tabulkový kalkulátor StarOffice 5.2 podporu pro èeské formátování èasu a mìny a kvùli nìkterým omezením
není ani pøíli snadné tuto podporu doplnit
prostøednictvím uivatelsky definovaných formátù. V øadì dalích ohledù vak StarOffice
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5.2 pøedznamenává výteèné vlastnosti jeho otevøeného následníka OpenOffice.org.
V souèasné dobì firma Sun Microsystems
pøipravuje distribuci nové komerèní verze StarOffice 6.0, zaloené na OpenOffice.org. Ta by mìla být na rozdíl od verze 5.2 zpoplatnìna. Dá se
nejspí oèekávat, e oproti OpenOffice.org bude
nabízet nové verze nìkterých nástrojù, které byly z OpenOffice.org vyputìny, napøíklad rozhraní pro databáze.

KOffice
Moná si pamatujete, e spolu s dlouho oèekávaným vydáním desktopového prostøedí KDE
2.0 byla zveøejnìna také první verze kanceláøského balíku KOffice. Moná, e jste podobnì
jako já s tímto balíkem chvilku koketovali, abyste ho posléze po nìkolika tragických pádech
radìji nechali na pokoji. Vývoj tohoto balíku se
vak nezastavil a pokraèuje celkem nenápadnì,
leè vcelku sviným tempem, dál. Poslední oficiální verze urèená pro KDE3 nese èíslo 1.1.1.
V blízké dobì by vak mìla být vystøídána verzí 1.2.
Základní sadu nástrojù tvoøí textový procesor KWord, tabulkový kalkulátor KSpread,
nástroj na tvorbu prezentací KPresenter, program pro vytváøení grafù KChart, editor matematických výrazù KFormula a vektorové
kreslítko Kontour. Jejich ovládání je velmi intuitivní, zcela v duchu celého KDE.
Celý projekt KDE2, na jeho základech
KOffice vznikla, od poèátku poèítal s podporou
rùzných lokalizací. Proto po této stránce nejsou
s èetinou v KOffice (alespoò v Linuxu) prakticky ádné problémy. Správné zobrazování a tisk
diakritiky jsou tak podmínìny pouze pøítomností èeských fontù systému X Window (Type1
a TrueType fonty mohou být navíc, stejnì jako
S O F T W A R O V É N O V I N Y 8 / 2 0 02
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)
p r o d u k t y

(
OpenOffice pouívá Unicode, zobrazení èeských znakù je proto bezproblémové.

v celém KDE, na obrazovce vyhlazovány). Kontrolu èeského pravopisu zajiuje standardní
unixový spell checker ispell, pøípadnì jeho novodobý nástupce aspell.
Zajímavostí textového procesoru je vypracované obtékání obrázkù a monost vytváøet
kdekoli na stránce textové rámy s vlastním
formátováním. Tím se KWord ponìkud blíí
pokroèilejím nástrojùm pro DTP.
Pøestoe se jedná o samostatné aplikace, je
celý balík velmi dobøe provázán. Vkládání
obrázkù, tabulek èi grafù, vytvoøených pomocí
dalích nástrojù, do textu je tak velmi snadné
a pøirozené. Dalí pøíjemnou vlastností je, e
komponenty KOffice lze snadno integrovat do
dalích nástrojù v KDE. Napøíklad internetový
prohlíeè a souborový manaer Konqueror

Tabulkový kalkulátor StarOffice 5.2.
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Tabulkový kalkulátor KOffice v prostøedí KDE.

tímto zpùsobem umoòuje zobrazit náhledy
souborù KOffice pøímo ve svém hlavním oknì.
KOffice pouívá k ukládání dokumentù
vlastní formát zaloený na XML a zdá se, e se
ji pracuje i na transformaci mezi XML formáty KOffice a OpenOffice.org. V dnením svìtì se
vak bohuel pøi výmìnì dokumentù nejèastìji setkáváme s dokumenty Microsoft Office.
Vzhledem k tomu, co bylo o binární struktuøe
tìchto dokumentù publikováno, povauji témìø
za zázrak, e se je ve StarOffice a OpenOffice.org podaøilo zvládnout. U KOffice je u situace o poznání horí, do nedávna byla dokonce
tristní. Pro formát DOC jsou nyní v KOffice pouity importní filtry programu AbiWord, o kterém se krátce zmíním dále. Ty si poradí se
základním formátováním, s vìtinou tabulek
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i obrázkù. Sloitìjí dokument sice po importu
vypadá malièko jinak ne originál, nicménì je
vcelku dobøe pouitelný. Protoe se podpora
pro formát DOC dostala do KWordu pomìrnì
pozdì, stále trpí jistými vadami na kráse. U nìkterých dokumentù konverze z Wordu neprobìhne vùbec a celý KWord se zhroutí. Znepokojuje mì té, e na mém poèítaèi verze
KOffice 1.1.1 instalovaná se SuSE Linuxem 8.0
tvrdí, e konverzi z Wordu nepodporuje, zatímco verze se stejným èíslem pod RedHatem 7.2
tyté dokumenty naèítá.
Pomìrnì podobná situace je u importních filtrù z Excelu, které nìkdy pracují zcela bezchybnì, jindy konverze dokumentu vytvoøí v tabulce
jen nìkolik rùznì vybarvených políèek. Dalím
nevarem je znaènì neúsporné hospodaøení
s pamìtí v importním filtru z Excelu èi pøímo
v aplikaci KSpread. Tabulka o nìkolika sloupcích a cca 16.000 øádcích v podání KSpread suverénnì zaplnila vekerých 256 MB virtuální
pamìti mého poèítaèe. Zcela zaráející je naprostá absence importního filtru pro formát RTF
(uznávám, ani tento formát není v podání Microsoftu ádný med, jene vìtina lidí, kteøí vám
v nìm posílají pøílohy, se domnívá, e nic lepího u pro vás udìlat vánì nemùou).
Oba hlavní nástroje KWord i KSpread podporují vìtinu obvyklých formátovacích funkcí
jako tvar, sklon, velikost a barvu písma, barvu
pozadí, obvyklé formátování odstavce a strany,
automatické záhlaví a zápatí, náhled pøed tiskem (prostøednictvím komponenty KDE, zobrazující pøímo výstupní PostScript), styly a dalí.
Tabulkový kalkulátor nabízí øadu základních
i sloitìjích, dobøe zdokumentovaných funkcí
(cca 160). Jako skriptovací jazyk je pouit
Python. Pokroèilejí vlastnosti jako verzování
a zaznamenávání zmìn, s nimi se obvykle setkáváme u vyspìlejích balíkù, zde chybí. KOffice se tak øadí spíe do kategorie osobních
kanceláøských aplikací.
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Na psaní jednoduchých textù èi primitivních
tabulek se Siag nejspí pouít dá, ale srovnání
s obdobnými balíky, které jsou dnes k dispozici,
mu nedává mnoho nadìje. Osobnì mi SiagOffice pøipomíná aplikace, které se objevovaly
v distribucích Linuxu nìkdy okolo roku 1997.

Dalí dostupné balíky

Ve vektorovém grafickém programu StarDraw lze
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pohodlnì pracovat s 3D objekty, grafy i rovnicemi.

SiagOffice
Tento pomìrnì neznámý balík je dílem jednoho
autora. Kromì tabulkového kalkulátoru Siag
obsahuje textový procesor nazvaný Pathetic
Writer, jednoduchý textový editor, editor animovaných prezentací Egon Animator, primitivní
správce souborù a kalkulátor. Jak je z nìkterých
názvù patrné, má autor projektu svébytný smysl
pro humor. V nápovìdì dále tvrdí, e Siag je
akronym pro Siag Is Not An Excel Emulator,
jene první písmena tohoto prohláení rozhodnì
daný akronym neskládají. V sekci About je ve
uvedeno na pravou míru: Siag znamená Scheme In a Grid. To je u o nìco ménì od vìci.
Autor balíku Siag toti pouil jako základní jazyk pro zápis vzorcù a vytváøení roziøujících
maker variantu funkcionálního prefixového jazyka Lisp zvanou Scheme (jinou implementaci tohoto jazyka pouívá napøíklad oblíbený grafický
editor Gimp). Kromì jazyka Scheme vak nabízí Siag také rozhraní k øadì dalích jazykù, jako
je Tcl, Python, Ruby, Guile Scheme, a pro zápis
výrazù klasickou infixovou notaci ve stylu jazyka C.
Dalí zvlátností SiagOffice je ponìkud netradièní (a èasto navíc nedotaené) ovládání.
Nìkoho by mohlo potìit, e klávesové zkratky
napodobují editor Emacs, jene po chvíli experimentování narazíte na nìkteré naprosto banální, které zde chybìjí, nebo se chovají jinak.
Aplikace podporují (vìtinou za pomoci nìjakých externích programù) import a export do
nìkolika dalích formátù, jako je RTF, CSV,
HTML, LaTeX, PostScript èi PDF, u ádného
z nich vak nemùete poèítat se stoprocentním
zachováním formátování, spíe naopak.
Balík je sice èásteènì lokalizován formou
pøekladu nabídek, èetina jako taková je vak,
podobnì jako vìtina dalích jazykù, podporována jen velmi chabì. Zobrazování a tisk diakritiky vyaduje ruèní instalaci fontù v kódování Latin2. Ani pak verze, které naleznete
v èerstvých distribucích Linuxu, nezobrazují
v nabídkách èeská písmenka správnì (poslední
verze, která je k dispozici na Internetu, tento
problém patrnì øeí).

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto èlánku
není moné vìnovat pozornost vem dalím
kanceláøským balíkùm, se kterými se ve svìtì
Linuxu/Unixu mùete potkat. Tak návdavkem
alespoò nìkteré dalí.
Pomìrnì zajímavým se jeví GNOME Office. Jedná se v podstatì o nìkolik aplikací pro
Gtk/GNOME, jejich vývoj byl dlouhou dobu
zcela nezávislý. Jádro GNOME Office tvoøí
textový procesor AbiWord a tabulkový procesor Gnumeric. Pro zlepení jména balíku
se dodává i GIMP, nejslavnìjí program zaloený na knihovnì Gtk. AbiWord dnes bìhá
velmi obstojnì v Linuxu, Windows i na Mac
OS a svým moderním vzhledem si nezadá
s ostatními textovými procesory. Jeho slabinou je pouívání osmibitových znakových sad,
které zpùsobuje nemalé obtíe tomu, kdo se
snaí AbiWord pøesvìdèit, aby zobrazoval korektnì písmenka s èeskou diakritikou, nedej
boe znaky z více abeced najednou. Návodù,
jak toho docílit, je na Internetu celá øada, proto se je zde nebudu snait rekapitulovat. AbiWord, Gnumeric i GIMP disponují uspokojivými èeskými pøeklady nabídek a umìjí si
v rozumné míøe poradit s øadou formátù vèetnì MS Office a RTF.
Z dalích balíkù pro Linux bych rád jmenoval komerèní balík Handcom Office z Koreje,
který se, soudì podle demoverzí, neustále zlepuje, nicménì s èetinou a øadou dokumentù
Microsoft Office má stále drobné problémy.
Svobodným mylením se chlubí také dalí
komerèní balík nazvaný ThinkFree Office urèený pro Windows, Linux a Mac OS X. Bohuel
dostupná zkuební verze pro Linux se na mém
RedHatu 7.2 ihned zakousne, zatímco na SuSE
8.0 okamitì skonèí bez jediné chybové hláky.
Soudì podle obrázkù na Internetu vak ani tento balík nevypadá patnì.

srovnatelná se StarOffice 5.2 èi Microsoft Office 2000.
Na drobné domácí psaní textù, faktur èi odhady nákladù nejspí skromnìjím uivatelùm
vystaèí KOffice, pøípadnì GNOME Office. Jestli
se na obzoru linuxových kanceláøských balíkù
rýsuje jetì nìjaká dalí vánìjí konkurence je
zatím tìko øíct; v Asii k tomu má zatím nejblí
balík od firmy Handcom.
Petr Pajas, petr.pajas@autor.softnov.cz (autor je
dlouholetým uivatelem a vývojáøem aplikací pro OS Linux)

Názor SWN
OpenOffice.org
J Unicode, dokonèuje se èeská lokalizace, výborná
kompatibilita s Microsoft Office, otevøený formát zaloený na XML.
L Hardwarová nároènost, problémy s diakritikou u dokumentù Word 6/95.
Závìr: Výborný open source kanceláøský balík s nadìjnou budoucností nejen na platformì Linux.
Cena: zdarma
Kontakt: www.openoffice.org, oocs.sf.net
StarOffice 5.2
J Dobrá kompatibilita s Microsoft Office, iroká kála
vynikajících nástrojù.
L 8bitové kódování, nedostateèná lokalizace.
Závìr: Dnes ji zastarávající balík, který vak na rozdíl
od svých nástupcù StarOffice 6.0 a OpenOffice.org
disponuje mailovým klientem a plánovacím programem.
Cena: zdarma
Kontakt: www.sun.com/staroffice
KOffice
J Unicode, bezproblémová lokalizace, jednoduchost
ovládání, otevøený formát zaloený na XML.
L Nedostateèná kompatibilita s Microsoft Office.
Závìr: Kvalitní a dobøe lokalizovaný open source kanceláøský balík spjatý s grafickým prostøedím KDE.
Cena: zdarma
Kontakt: www.koffice.org
SiagOffice
J Podpora pro øadu skriptovacích jazykù.
L Problémy s diakritikou, nedostateèná lokalizace, nezvyklé ovládání.
Závìr: Zastaralý balík se patnou podporou èetiny.

Závìreèné shrnutí

Cena: zdarma

Jednoznaènì nejlepí alternativou z hlediska
ceny, kompatibility a èeské lokalizace je dnes
patrnì OpenOffice.org (v druhých dvou aspektech k nìmu nejspí brzy pøibude placený StarOffice 6.0). Za tento komfort se platí o nìco
vyí hardwarovou nároèností. Pomineme-li
vak pomalejí nabíhání, které si vysvìtluji tím,
e vekerá konfigurace a dalí pomocné soubory jsou ukládány v textových souborech ve formátu XML, je rychlost OpenOffice.org víceménì

Kontakt: www.siag.nu
GNOMEOffice
J Rychle se vyvíjející multiplatformní balík, základní
kompatibilita s Microsoft Office.
L 8bitové kódování.
Závìr: Kvalitní balík spjatý s prostøedím GNOME, jeho
slabinou je podpora èetiny.
Cena: zdarma
Kontakt: www.abisource.org
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