
Prihláška do sút’aže Open projekt roku 2003

Projekt: 1. slovenský linuxový spravodajský portál LiNUX.SK

Čo robíme?

Projekt si kladie za ciel’ byt’ miestom, kde slovenský používatel’ (záujemca) nájde
informácie o tomto operačnom systéme. Zvolená je forma portálu s rôznymi funkcionali-
tami, ako napríklad možnost’ zapojenia sa do ankiet, odkazy na web stránky a
podobne. Hlavnou čast’ou sú články na hlavnej stránke, ktoré sa týkajú aktuálne-
ho diania vo svete Linuxu, Open Source, bezpečnosti, Internetu a podobne.

Kto sme?
� Tibor ’Future’ Pittich (tibor@pittich.sk) – zakladatel’ projektu, redaktor a správ-

ca servera
� Juraj ’Georgik’ Michálek (georgik@host.sk) – redaktor a korektor článkov
� Michal ’Misu’ Úradník (misu@misu.sk) – redaktor a korektor článkov

Kam smerujeme?
� Chceme poskytovat’ prehl’adné informácie o aktuálnom dianí vo svete Lin-

uxu a slobodného softwaru
� Ponúkat’ dostatočné množstvo tém na zamyslenie a diskusiu
� Udržovat’ a rozširovat’ mirrory zaujímavých stránok pre jednoduchšiu prís-

tupnost’ pre slovenského uživatel’a
� Podporovat’ linuxové (nie len) informačné projekty
� Propagovat’ Linux na Slovensku
� Starat’ sa a zvyšovat’ kvalitu mailing listu linux@lists.linux.sk

Kde nás nájdete?

Portál nájdete (ako už z názvu vyplýva) na http://www.linux.sk

Ako sme začínali?

Portál vznikol v roku 1997 ako mirror projektu LDP (Linux Documetation Project).
Zoznam mirrorov sa postupne rozširoval, ale nebolo to to pravé. Preto 20. júla 1999
bolo na stránke projektu vyhlasené pátranie po vývojároch a hlavne po prispievatel’och
pre nový portál, ktorý sa začal pripravovat’. Jeho úlohou malo byt’ (a stále je) in-
formovat’ a diskutovat’ o dianí (nie len) vo Linuxovej komunite. Ešte v tom roku
uzrela svetlo sveta prvá verzia portálu. V krátkom čase sa stala stránka obl’úbenou
a našla si množstvo spokojných uživatel’ov.Na jar roku 2001 bol portál prenesený
na redakčný systém PHPNuke, na ktorom funguje do dnes.

Ako šiel čas, tak sa okrem mirroru LDP objavili aj dalšie, napr. distrowatch.
Pridružili sa dalšie stránky, napr. games.linux.sk (hry nie len pre Linux), oo-sk.linux.sk
(slovenská verzia OpenOffice.org), slovencina.linux.sk (informácie o lokalizácii Lin-
uxu). Bol vytvorený mailing list linux@lists.linux.sk, ktorý je dnes najpoužívan-
jším na Slovensku a používatel’ tam l’ahko a rýchlo nájde odpoved’ na svoje otázky.

Takto sa portál stal komplexným informačným zdrojom a získal si skalných
čitatel’ov a značnú popularitu.
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Viac o nás?

Portál LiNUX.SK

Systém je postavený na upravenej a zabezpečenej verzii PHPNuke. Portál posky-
tuje viacero služieb.

Najobl’úbenejšou sú články. Tieto informujú o aktuálnom dianí vo svete Lin-
uxu a slobodného softwaru. Prispievat’ môže ktokol’vek, kto je schopný stvorit’
kúsok zaujímavého duchaplného textu. Každý článok je kontrolovaný redaktormi
a snažíme sa v ňom opravit’ gramatické a štylistické chyby. Rovnako ho upravu-
jeme aj formátovacej stánke aby bol čo najlepšie čitatel’ný. Následne je článok pub-
likovaný. Pod každým článkom môžu čitatelia viest’ diskusiu k danému článku, v
ktorej sa vel’a krát nájdu vel’mi zaujímave nápady a postrehy. Je možné si prezer-
at’ spätne všetky publikované články a vyhl’adávat’ v nich, čo zlepšuje informačnú
hodnotu portálu.

Ďal’sou významnou súčast’ou sú ankety, ktoré umožnujú l’ahko získat’ štatis-
tiku o danej téme na pomerne vel’kej vzorke používatel’ov Linuxu na Slovensku.
Ankety sú pravidelne obmieňané a archivované.

Každý používatel’ si môže založit účet, ktorý mu umožnuje prispievanie do
diskusií k článkom, komunikáciu s ostatnými uživatel’mi a mnoho d’al’ších výhod.
V súčastnosti má portál skoro dvetisíc registrovaných uživatel’ov, čo tiež svedčí o
popularite.

Mailing list linux@lists.linux.sk

Je velmi kvalitnou možnost’ou riešenia problémov týkajúcich sa Linuxu. Má pomerne
vel’ke množstvo prispievatel’ov, ako z oblasti profesionálov vo svojom obore, tak
aj z oblasti rádových používatel’ou. Na stránkach je udržovaný archív príspevkov
s prehl’adávaním, čo umožnuje maximálnu efektivitu pri hl’adaní informácií. V
prípade že dana informácia v archíve nie je, može používatel’ napísat’ do diskusie,
kde sa vždy nájde niekto, kto ho aspoň navedie na správnu cestu, alebo mu priamo
poradí riešenie. Odozva je vždy vel’mi rýchla a často sa rozpúta pomerne silná a
plodná diskusia o danom probléme.

Mirrory zaujímavych stránok

V rámci čo najlepšieho sprístupnenia zaujímavých stránok internetu slovenskému
používatel’ovi udržujeme niektore stranky lokalne sa serveri a pravidelne ich ak-
tualizujeme. Tato služba sa teší tiež vel’kému záujmu. V sučastnosti je to LDP
(Linux Documentation Project), ktorí poskytuje všemožné manuálove stránky, mi-
ni HOWTO, HOWTO, či ucelené knihy v mnohých formátoch, aby takto uspoko-
jil požiadavky kohokol’vek. Ďalšou zaujímavou stránkou je distrowatch, ktorá
udržuje zoznam aktuálnych distribúcií s popisom a recenziami, je asi najnavštevo-
vanejšou a najkvalitnejšou stránkou o distribúciách.

Podpora zaujímavých projektov (pridružené stránky)

Samozrejme nie každý ma možnost’ mat’ server na super linke a takto prezen-
tovat svoju vel’a krát vel’mi kvalitnu prácu svetu. Preto poskytujeme možnost’
zaujímavým projektom umiestnit’ si stránky na náš server, či vytvorenie mailing
listu a podl’a dohody aj iné služby. Tak isto umiestnujeme na titulnú stránku od-
kazy na zaujímave projekty na Slovensku, aby sme podporili ich popularizáciu. V
súčastnosti hostujeme napríklad games.linux.sk, portál o hrách (nie len) pod Lin-
ux. Ďalšou zaujímavou stránkou je oo-sk.linux.sk, stránka slovenskej lokalizacie
vynikajúceho projektu OpenOffice.org.
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Ako sme na tom?

Denne nás navštívi okolo 300-400 používatel’ov. V mailing liste sa neustále disku-
tujú zaujímave témy. V súčastnosti trošku redšie vychádzajú články, ale práve to
je jeden s plánou do budúcnosti ako toto zlepšit’, nie je problém ani tak v tom, že
by sa nikomu nechelo na slovensku písat’, ale skôr v tom, že zadarmo ani kura
nehrabe. A tak pisatelia radšej prispievaju na česke servery.

Kam chceme pokračovat’?

Chceli by sme zvýšit’ kvalitu a množstvo publikovaných článkov. Zaviest’ systém
odmeňovania autorov. Zachovat’ a rozširovat’ súčastnú funkcionalitu a služby.
Tvorit’ offline obsah dostupný na CD. Podporovat’ domáce linuxové projekty v
maximálnej možnej miere. A celkovo viest’ portál k svetlejším zajtrajškom a spolu
s ním aj linuxovú komunitu na Slovensku.

A čo na záver?

Projekt LiNUX.SK nie je na Slovensku od včera, má už celkom slušne zázemie a
históriu. Dávno to už nie je len malá zanedbatel’ná stránočka, ale stal sa z neho
vel’mi silný a stabilný projekt. A budeme sa snažit’ aby tak aj ostalo.

Kam sa obrátit’?
� E-mail: misu@misu.sk

� V prípade špecifických otázok na niektorú čast’ treba kontaktovat’ osoby za
ňu zodpovedné, ktoré boli uvedené za začiatu.

3


