
OpenOffice.org 1.0.1 CZ

Pr vodce instalacíů

Prosinec 2002, Revize E





Obsah

1. Pr vodce systémem OpenOffice.org CZ      7ů

Ikony v dokumentaci     7

2. Instalace OpenOffice.org CZ       9

Typy instalace     9

Obecné rady p i instalaci     11ř

Požadavky systému     11

P íprava instalace     13ř

3. Instalace pro jediného uživatele      15

Požadavky pro instalaci     15

Za átek instalace     16č

Procedura setup     16

Vítejte     16

D ležité informace     18ů

Licen ní smlouva     19č

Data uživatele     20

Typy instalace     21

Výb r komponent     22ě

Adresá  instalace     23ř

Záv r výb r  instalace     24ě ě ů

P id lení typ  soubor  systému     25ř ě ů ů

Aktivní prost edí Java™      26ř

     3



Kopírování soubor      27ů

Záv r instalace     28ě

Spušt ní OpenOffice.org CZ     29ě

4. Instalace pro více uživatel m nebo instalace po síti      31ů

Instala ní fáze      31č

Požadavky instalace     31

Za átek instalace     32č

Procedura setup     33

D ležité informace     34ů

Licen ní smlouva     35č

Typy instalace     36

Adresá  instalace     37ř

Výb r komponent     38ě

Instalace na pracovní stanici     42

Nároky instalace     42

Za átek instalace     42č

Procedura setup     43

Vítejte     43

D ležité informace     44ů

Licen ní smlouva     45č

Data uživatele     46

Adresá  instalace     48ř

P id lení typ  soubor  systému     50ř ě ů ů

Aktivní prost edí Java™      51ř

Spušt ní OpenOffice.org CZ     54ě

5. Dodatek     55

Automatická instalace pod systémem Unix     55

Aktivace tiskárny, faxu a font  pod Unixem      56ů

Aktivace tiskárny     56

4     OpenOffice.org 1.0.1 CZ Pr vodce instalacíů



Aktivace faxu     59

P ipojení PostScriptu pro PDF p evodník     60ř ř

Instalace font      60ů

Instalace záplat pod opera ním systémem Solaris™      63č

Úpravy v instalaci OpenOffice.org CZ     64

Modifikace     64

Opravy     65

Odstran ní     65ě

Parametry instala ního programu     66č

Obsah     5





1 Pr vodce instalací OpenOffice.org CZů

Ikony v dokumentaci
V dokumentaci jsou použity t i ikony, které mají upoutat vaši pozornost a p inéstř ř
vám dodate né pomocné informace.č

Ikona "D ležité" p ináší d ležité informace o zabezpe ení dat a systému.ů ř ů č

Ikona "Poznámka" p ináší informace navíc: nap íklad alternativní cesty jak dosáhř ř -
nout ur itého cíle.č

Ikona "Tipy" p ináší tipy pro hlubší proniknutí a používání systému.ř
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2 Instalace OpenOffice.org CZ 

Typy instalace
Tato kapitola vám podá obecné informace o r znýchů typech instalace, nezbytných
podmínkách a procesu instalace. Informace o modifikaci existující instalace
OpenOffice.org CZ najdete v dodatku pod názvem Úpravy v instalaci OpenOffice.org
CZ na stran  ě 65.

Následující tabulka objas uje r zné typy instalace a kdy se používají.ň ů

Typy instalace Použití

Jednouživatelská instalace OpenOffice.org CZ je nainstalován na jednom po íta ič č
pouze pro jednoho konkrétního uživatele. (nedoporu-
uje se pod systémem Unix/ Linux).č

Víceuživatelská nebo sí ováť
instalace

OpenOffice.org CZ je nainstalován na po íta ič č pro
více uživatelů nebo je nainstalován na sí ovémť po ítač -
i pro hromadné použití.č

Tato instalace se skládá ze dvou fází. V první fázi
(typicky provád néě správcem nebo administrátorem)
jsou nainstalovány všechny sdílené komponenty na je-
den po íta .č č V druhé fázi Instalace pracovní stanice
je nainstalována konfigurace a soubory specifické pro
uživatele.

Jednouživatelská instalace je vhodná pro jednouživatelské opera níč systémy a
typicky se nepoužívá pro systémy Unix.
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Jednoduchý instala níč skript napomáhá zjednodušit celou instalaci a je dostupný pro
uživatele Unixu.

P íklady použití:ř

./install                # vytvo í víceuživatelskou instalaci do ř /opt

./install --prefix=/opt  # vytvo í víceuživatelskou instalaci do ř /opt

Napište ./install --help. Viz kapitola Automatická instalace pod systémem
Unix na stran  55.ě

V dodatku popisujeme, jak použít Pom ckuů pro nastavení tiskáren spadmin pro
Unix pro nastavení tiskáren, faxu a font  v ů OpenOffice.org CZ.
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Obecné rady p i instalaciř

Požadavky systému
Obecné požadavky systému

� 250 MB volného místa na pevném disku

� Grafické nároky: rozlišení minimáln  800 x 600, 256 barevě

Speciální nároky systému pro opera ní systém Solaris™ na platformč ě
SPARC™ .

� Opera ní systém Solaris 7 nebo 8 (Solaris 8 se doporu uje pro podporu asijskýchč č
jazyk )ů

� Solaris 8 vyžaduje záplatu 108434-01 a 108435-01 (64 bit)

� Pro podporu asijských jazyk  je vyžadována dodate ná záplata 108773-12 proů č
Solaris 8.

� Solaris 7 vyžaduje záplatu 106327-08 a 106300-09 (64 bit)

� X server (s rozlišením nejmén  800x600, 256 barev) se správcem oken (nap .ě ř
OpenWindows, CDE, GNOME)

� 128 MB RAM

Záplaty pro opera ní systém Solaris naleznete na adrese:č
http://sunsolve.sun.com.
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Speciální systémové nároky pro opera ní systém Solaris na platform   Intel.č ě

� PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním procesorem

� Opera ní systém Solaris 7 nebo 8 (Solaris 8 se doporu uje pro podporu asijskýchč č
jazyk )ů

� Solaris 8 vyžaduje záplatu 108436-01

� Pro podporu asijských jazyk  je vyžadována dodate ná záplata 108774-12 proů č
Solaris 8.

� Solaris 7 vyžaduje záplatu 106328-08

� X server (s rozlišením minimáln  800x600, 256 barev) se správcem oken (nap .ě ř
OpenWindows, CDE, GNOME)

� 64 MB RAM

� Záplaty pro opera ní systém Solaris naleznete na adrese:č
http://sunsolve.sun.com.

Speciální systémové nároky pro opera ní systém Linux (x86 a PPC)č

� PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním nebo procesor PowerPC 

� Linux Kernel 2.2.13 nebo vyšší

� X server (s rozlišením nejmén  800x600, 256 barev) se správcem oken  (nap .ě ř
GNOME)

� 64 MB RAM

� Nainstalovaná glibc2 ve verzi 2.1.3 nebo vyšší (glibc2 ve verzi 2.2.1 nebo vyšší
pro PPC Linux)

Speciální systémové nároky pro opera ní systém Windowsč

� Windows 95 nebo vyšší. Pro podporu asijských jazyk  jsou vyžadovánaů
Windows 98 nebo vyšší (Windows 2000 doporu ena).č

� PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním

� 64 MB RAM
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P íprava instalaceř
� Rozbalte komprimovaný instala ní soubor pro váš opera ní systém do do asnéhoč č č

adresá e dle vašeho výb ru. Takto vytvo íte podadresář ě ř ř , který obsahuje všechny
soubory pot ebné k instalaci ř a instala ní program.č

D ležité tipy k instalaci m žete najít v instala ním adresá i v souboru: ů ů č ř readme.txt
(Windows) nebo README (Solaris a Linux). D razn  doporu ujeme, abyste si tyto souů ě č -
bory pro etli, protože mohou obsahovat informace dostupné až po vytisknutí tohotoč
pr vodce.ů

Instalace m že být kdykoli p erušena klepnutím na tla ítko ů ř č Zrušit. Potom ale nebu-
dete schopni spustit OpenOffice.org CZ. Poté, co zrušíte instalaci, m že být inů -
stala ní adresá  automaticky smazán. Pamatujte ale, že v tomto p ípad  budouč ř ř ě
všechny soubory a podadresá eř  obsažené v tomto adresá i také smazány.ř

Pro verze Windows NT / 2000 a Win9x, které budou instalovány pro více uživatel ,ů
nebude soubor sversion.ini instalován do adresá e Windows, ale do uživatelskéhoř
adresá e každého uživatele (nap . do ř ř C:\Documents and Settings\Username
\Application Data).

Pod opera ním systémem Unix je k dispozici speciální instala ní skript nazvaný č č in-
stall, který je schopný vám pomoci p i instalaci a je detailn  popsán v kapitoleř ě
Automatická instalace pod systémem Unix v  Dodatku na stran   ě 55.
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3 Jednouživatelská instalace

Jednouživatelská instalace je instalace, kterou použijete pro jediného specifického
uživatele na jednom po íta i.  č č

Když instalujete OpenOffice.org CZ  jednouživatelskou instalací, p ihlaste se k po íř č -
ta i  pod tímto uživatelem a nainstalujte OpenOffice.org CZ do jakéhokoli adresá e,č ř
ve kterém máte plná p ístupová práva.ř

Tento typ instalace by obvykle nem l být používán v opera ních systémech Unix /ě č
Linux. 

Jelikož systém Unix bývá velmi z ídka omezen na jediného uživatele, je d raznř ů ě
doporu eno k instalaci použít skriptu č install  nebo provést víceuživatelskou/sí-
ovou instalaci. ť

Požadavky pro instalaci
Adresá  do kterého OpenOffice.org CZ instalujete by m l mít p ibližn  190 až 250ř ě ř ě
MB volného místa podle vašeho výb ru komponent p i instalaci. Dále pot ebujete 40ě ř ř
MB dodate ného volného místa pro do asné soubory p i instalaci. Po úsp šnémč č ř ě
dokon ení instalace budou do asné soubory automaticky smazány.č č
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Za átek instalaceč
Pokud již máte nainstalovanou p edchozíř verzi OpenOffice.org CZ, nejprve zkont-
rolujte, zda existují tyto soubory:

�  ������ .sversionrc ve vašem domovském adresá i pro systémy ř Unix 
�  ������� sversion.ini v uživatelském adresá i pro systém ř Windows.

Tyto soubory obsahují cestu a ísloč verze instalovaného OpenOffice.org CZ. Pokud
je ísloč verze identické s verzí, která je nainstalovaná, musíte starou instalaci
OpenOffice.org CZ  nejprve odinstalovat a teprve poté nainstalovat novou verzi.

� Je-li to pot ebné,ř p ihlasteř se do systému pod vaším jménem. Pro jednouživatel-
skou instalaci nebudete pot ebovat administrátorská práva.ř

� Pod systémem Unix se p esu te do grafického rozhraní X Windows, pokud jižř ň
toto prost edí nebylo d íve aktivováno.ř ř

� P esu te se do adresá e, kde jsou instala ní soubory, pomocí p íkaz  nař ň ř č ř ů
p íkazové ádce, nebo pomocí správce soubor .ř ř ů

� Spus te instalaci p íkazemť ř
./setup 

� Pod systémem Windows m žete použítů  Pr zkumníka soubor  ke spušt ní inů ů ě -
stalace OpenOffice.org CZ CZ. Pro spušt ní instalace s parametrem otev eteě ř
Start menu v lišt  Windows, zde vyberte p íkaz ě ř Spustit... a zapište následující
ádek (m žete také použít tla ítko ř ů č Hledat, abyste našli daný soubor a p esn  zař ě -

psali cestu do ráme kuč ):
X:\{tempdir}\install\setup.exe -parametr

kde X:\{tempdir} je do asný adresá , kde se nacházejí instala ní soubory po rozč ř č -
balení.

Pro spušt ní jednouživatelské instalace nemusíte vkládat žádné parametry. Víceě
informací o parametrech instalace se dozvíte v dodatku.
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Instala ní programč

Vítejte
První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog.

U mnoha dialog  uvidíte tla ítko ů č Nápov da,ě  které zobrazí stru né informace o souč -
asném dialogu. Poté co si nápov du p e tete, použijte tla ítko č ě ř č č Zp tě  k návratu do pů-

vodního dialogu. Nezavírejte nápov du pomocí k ížku vpravo naho e, pomocí tohotoě ř ř
k ížku opustíte instala ní programř č

� Potvr te uvítací dialog klepnutím na tla ítko ď č Další.
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D ležité informaceů
Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README
(Solaris a Linux). Tyto soubory lze též otev ítř a ístč z adresá eř OpenOffice.org CZ
poté, co je instalace dokon ena.č

� P e t te si uvedené informace a potvr te klepnutím na tla ítko ř č ě ď č Další.
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Licen ní smlouvač
Další dialog obsahuje licen ní smlouvu.č

� Pe livč ě si p e t teř č ě licen níč smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body,
klepn teě na tla ítkoč P ijmoutř a pokra ujteč v instalaci. Pokud se smlouvou nesou-
hlasíte klepn teě na tla ítkoč Zrušit. V tomto p ípadř ě nebude OpenOffice.org CZ
nainstalován.
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Data uživatele
Nyní uvidíte dialog pro vkládání dat uživatele.

� Vepište svoje osobní data.

Tato data budou použita v programu OpenOffice.org CZ nap íklad pro automař -
tické vkládání vašich osobních dat do hlavi ek dopis  a fax .č ů ů

M žete také tento dialog vyvolat pozd ji touto cestou: ů ě Nástroje - Volby -
OpenOffice.org  – Údaje o uživateli.

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Typy instalace
Další dialog v instala ním programu OpenOffice.org CZ vás vybízí k výb ru typu inč ě -
stalace, která má být provedena. 

Diskové nároky, které se zde zobrazují, jsou p ibližné. ř

Doporu ujemeč pro v tšinuě uživatelů Standardní instalaci. Tento typ instalace nain-
staluje všechny komponenty spole nč ě s výb remě filtr .ů Pokud si vyberete tento typ in-
stalace, budete dotázáni pouze na adresá ,ř do kterého chcete OpenOffice.org CZ nain-
stalovat.

Ve Vlastní instalaci se nejprve zobrazí dialog pro výb rě adresá eř pro instalaci a poté
si v dalším dialogu vyberete individuální komponenty, které chcete nainstalovat.

Minimální instalace nainstaluje pouze ty soubory, které jsou pot ebař ke spušt níě
OpenOffice.org CZ. Pokud vyberete tento typ instalace, nebudou nainstalovány sou-
bory Nápov dy,ě ani p íkladyř a šablony. Pokud si vyberete tento typ, budete dotázáni
pouze na adresá , do kterého chcete OpenOffice.org CZ nainstalovat. ř

� Vyberte typ instalace, který bude vyhovovat vašim pot ebám.ř

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Výb r komponentě
Jestliže jste vybrali Vlastní instalaci, uvidíte nyní dialog pro výb r komponent, kteréě
chcete nainstalovat.

Nainstalovány budou všechny komponenty, které mají barevný ráme ek vedle svéhoč
jména. Pokud nechcete n kterou z komponent nainstalovat, klepn te na barevný ráě ě -
me ek vedle jména a komponenta zešedne. Pokaždé, když klepnete na n kterouč ě
z komponent, zm ní barvu na šedou, nebo se naopak barevn  ozna í a to stejné seě ě č
stane se všemi jejími pod ízenými komponentami.ř
Když klepnete na znaménko plus vedle jména komponenty, odkryje se seznam pod-
ízených komponent. Op t, pokud jednotlivé pod ízené komponenty ozna íme (jsouř ě ř č

barevné), nebo odzna íme (jsou šedé) klepnutím, rozhodujeme o jejich nainstalování.č
Pokud se v n které skupin  budou vyskytovat jak ozna ené, tak i neozna ené kompoě ě č č -
nenty, bude ráme ek u názvu celé skupiny polopr hledný. Nap íklad ráme ek p edč ů ř č ř
OpenOffice.org Writer -> textové filtry je zpo átku nastavený jako polopr hledný,č ů
protože výchozí nastavení nezahrnuje všechny filtry.
M žete použít tla ítko ů č Výchozí a tím vrátit všechna nastavení do stavu, v jakém byla
p i otev ení dialogu.ř ř
Ty komponenty, které jsou zobrazeny erven , musejí být nainstalovány, a nemohouč ě
být odzna eny.č
� Ozna te ty moduly a komponenty, které chcete nainstalovat.č

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Adresá  instalaceř
Dále se objeví dialog pro výb r instala ního adresá e.ě č ř

Pokud provádíte instalaci v opera ním systému Windows, je v horní ásti dialogu  seč č -
znam pevných disk  vašeho systému s detaily týkající se množství místa, které jeů
volné a množství místa, které je pot eba pro instalaci. Velikost pot ebného místa seř ř
m že lišit na r zných pevných discích a r zných svazcích.ů ů ů

� Také m žete vybrat instala ní cestu pomocí tla ítka ů č č Listovat nebo p ímo vyř -
psáním cesty v p íkazovém ádku. Pokud kone ný adresá  neexistuje, budete doř ř č ř -
tázáni, zda se má vytvo it. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresá eř ř
se soubory do adresá e, který jste ur ili.ř č

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Záv r instala ních volebě č

Dialog Vám oznámí, že byly zadány veškeré informace, které jsou pot eba k vlastníř
instalaci.

� Klepn te na tla ítko ě č Instalovat pro pokra ování v instalaci.č
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P i azení typ  souborř ř ů ů
V následujícím dialogu vyberte ty typy soubor , které chcete otevírat pomocíů
OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ bude zaregistrován opera ním systémem jač -
ko výchozí program pro tyto typy soubor .ů

� Vyberte typy souborů, které se mají také otevírat pomocí OpenOffice.org CZ.

� Pokud chcete používat OpenOffice.org CZ jako editor pro HTML soubory
(Webové stránky), zaškrtn te ě Výchozí HTML Editor. Toto nastavení se vztahuje
pouze k editaci HTML soubor . Otevírány budou pomocí vašeho prohlíže e (nap .ů č ř
Netscape).

� Klepn te na ě OK.
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Prost edí Javař
Na dalším dialogu se objeví seznam verzí prost edí Java registrovaných ve vašemř
systému.

V tomto dialogu si vyberte prost edíř Java, které chcete používat. Pot ebujeteř verzi
1.3.1, nebo vyšší. Jestliže již máte nainstalovanou nov jšíě verzi než 1.3.1, nemusíte
instalovat nabízenou verzi, za podmínky, že OpenOffice.org CZ identifikuje vaši
verzi jako ov enouěř .

� Vyberte preferovanou verzi a klepn te na ě OK.
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Kopírování souborů

Na obrazovce uvidíte pr b h instalace a odhad asu, který bude ješt  pot ebaů ě č ě ř
k dokon ení instalace.č
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Záv r instalaceě
Poté, co se dokon í kopírování soubor  a registrace, uvidíte tento záv re ný dialog.č ů ě č

� Klepn te na tla ítko ě č Hotovo, abyste dokon ili instalaci. č
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Spušt ní OpenOffice.org CZě
Abyste spustili OpenOffice.org CZ pod Unixem, otev eteř adresář OpenOffice.or-
g1.0/program, nebo otev eteř lokální adresář OpenOffice.org CZ ve vašem
domovském adresá i a spus te OpenOffice.org CZ pomocí p íkazuř ť ř

./soffice

M žeteů také p idatř adresář OpenOffice.org1.0/program do cesty pro programy
v systému Unix. Potom budete schopni spustit OpenOffice.org CZ použitím p íkazuř
„soffice“ v kterémkoli adresá i.ř Abyste nastavili výchozí tiskárnu, otev eteř Nástroj
pro správu tiskáren spadmin, který je popsán v dodatku.

Po ukon eníč instalace pod opera nímč systémem Solaris se m žeteů odhlásit a znovu
p ihlásit, ímž zaktivujete integraci do CDE.ř č

Pod systémem Windows ve Start menu pod Programy / OpenOffice.org 1.0.1, naj-
dete položky menu OpenOffice.org CZ, kterými spustíte r znéů komponenty, které
byly nainstalovány.

B hemě instalace OpenOffice.org CZ se vytvo ilř zástupce ve složce Po spušt níě ve
Start menu Windows . Tento zástupce spouští OpenOffice.org CZ Quickstarter, kte-
rý je k dispozici v systémové lišt  ihned po restartu po íta e.ě č č

Klepnutím na pravé tla ítkoč na ikoně Quickstarteru aktivujete menu, ze kterého mů-
žete spustit r zné komponenty OpenOffice.org CZ.ů

Detailní informace o funkci Quickstarteru m žeteů najít v Nápov dě ě pod slovem
"Quickstart".
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4 Víceuživatelská nebo sí ová instalaceť

Instala ní fáze 1č
Víceuživatelská nebo sí ováť instalace OpenOffice.org CZ se provádí ve dvou fázích.
Nejprve se p ihlasteř jako root nebo administrator nebo jako normální uživatel s odpo-
vídajícími p ístupovýmiř právy na cílový nebo sí ovýť po ítač č. Prove teď kompletní in-
stalaci OpenOffice.org CZ do adresá e,ř do kterého mají všichni požadovaní uživatelé
p ístupovář práva. Poté co je fáze 1 dokon ena,č prove teď fázi 2: každý uživatel se mů-
že p ihlásitř do systému a provést instalaci OpenOffice.org CZ na dané pracovní stani-
ci do složky ve svém domovském adresá i.ř

K zahájení fáze 1 sta íč spustit instala níč program z instala níhoč adresá eř a p ipojitř
parametr -net.

Fáze 1 instalace OpenOffice.org CZ nemá za výsledek instalaci, která m žeů být p íř -
mo spušt naě (ani uživatelem root nebo adminstrator). A tak, pokud je to poža-
dováno, musí i root nebo administrator provést i instalaci na pracovní stanici.

Požadavky instalace
Adresá , do kterého OpenOffice.org CZ instalujete, by m l mít p ibližn  250 MBř ě ř ě
volného místa. Dále pot ebujete 20 MB dodate ného volného místa pro do asné souř č č -
bory p i instalaci. Po úsp šném dokon ení instalace jsou do asné soubory automař ě č č -
ticky smazány. Pod Unixem pot ebujete okolo 80 MB swap prostoru.ř
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Za átek instalaceč
� P ihlaste se do systému jako root nebo administrator.ř

� P ejd te do grafického prost edí X Windows, pokud toto již nebylo d íve autoř ě ř ř -
maticky aktivováno.

� P esu te se do instala ního adresá e bu  pomocí p íkaz  na p íkazové ádce neř ň č ř ď ř ů ř ř -
bo pomocí správce soubor . ů

� Spus te instala ní skript pomocí p íkazuť č ř

./setup -net

Uživatelé Unixu mohou použít též skript install z p íkazového ádku kř ř  prove-
dení instalace bez grafického uživatelského prost edí.ř

Napište

./install --help

pro získání nápov dy o dalších parametrech p íkazové ádky nebo, pokud poě ř ř -
t ebujete více informací, viz ř Automatická instalace pod systémem Unix v dodatku.

� Spus te program setup.exe z instala ního adresá e s parametrem ť č ř -net.
� Pro spušt ní instalace s parametrem otev ete Start menu ve Windows startovacíě ř

lišt , zde vyberte p íkaz ě ř Spusit... a napište následující ádek do textového poleř
(m žete také použít tla ítko ů č Procházet, abyste našli daný soubor a správn  zaě -
psali cestu do textového pole):
X:\{tempdir}\install\setup.exe -net

kde X:\{tempdir} je do asný adresá , kde se nacházejí instala ní soubory po rozč ř č -
balení.
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Instala ní procedurač
Vítejte

První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog.

V mnoha dialozích uvidíte tla ítko č Nápov da,ě  které zobrazí více informací o sou-
asném dialogu. Poté co si nápov du p e tete, použijte tla ítko č ě ř č č Zp tě  k návratu do pů-

vodního dialogu. Nezavírejte nápov du pomocí k ížku vpravo naho e, pomocí tohotoě ř ř
k ížku opustíte instala ní programř č

� Potvr te uvítací dialog klepnutím na tla ítko ď č Další.
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D ležité informaceů
Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README
(Solaris a Linux). Tyto soubory lze též otev ítř a ístč z adresá eř OpenOffice.org CZ
poté co je instalace dokon ena.č

� P e t te si uvedené informace a potvr te klepnutím na tla ítko ř č ě ď č Další.
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Licen ní smlouvač

Další dialog obsahuje licen ní smlouvu.č

� Pe livč ě si p e t teř č ě licen níč smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body,
klepn teě na tla ítkoč P ijmoutř a pokra ujteč v instalaci. Pokud se smlouvou nesou-
hlasíte, klepn teě na tla ítkoč Zrušit. V tomto p ípadř ě nebude OpenOffice.org CZ
nainstalován.
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Typy instalace

Další dialog v instala ním programu OpenOffice.org CZ vám umož uje vybrat typ inč ň -
stalace, která má být provedena. 

Diskové nároky, které se zde zobrazují, jsou p ibližné. ř

Pokud instalujete OpenOffice.org CZ na sí ovýť server, m liě byste nainstalovat všech-
ny dostupné komponenty. Proto zvolte Vlastní instalaci a ozna teč veškeré komponen-
ty, které jsou k dispozici na následujícím dialogu.

� Vyberte Vlastní instalaci

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Adresá  instalaceř

Další dialog vás vybízí k výb ru instala ního adresá e.ě č ř

V horní ásti dialogu je seznam disk  vašeho systému s detaily týkající se množstvíč ů
místa, které je volné a množství místa, které je pot eba pro instalaci. Velikost poř -
t ebného místa se m že lišit na r zných pevných discích a r zných svazcích ř ů ů ů

� Zde m žete vybrat instala ní cestu pomocí tla ítka ů č č Listovat nebo p ímo vypsánímř
cesty v p íkazovém ádku. Pokud cílový adresá  neexistuje, budete dotázáni, zdař ř ř
se má vytvo it. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresá e se souboryř ř
do adresá e, který jste ur ili.ř č

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č

Vyberte adresá , ve kterém mají všichni uživatelé pot ebná p ístupová práva, abyř ř ř
instalace na pracovních stanicích pracovaly správn .ě
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Výb r komponentě
Jestliže jste vybrali Vlastní instalaci uvidíte nyní dialog pro výb rě komponent, které
chcete nainstalovat.

Když klepnete na znaménko plus vedle jména komponenty, zobrazí se seznam pod-
ízených komponent. Op t, pokud jednotlivé pod ízené komponenty ozna íme (jsouř ě ř č

barevné), nebo odzna íme (jsou šedé), rozhodujeme o jejich nainstalování. Pokud se vč
n které skupin  budou vyskytovat jak ozna ené, tak i neozna ené komponenty, budeě ě č č
ráme ek u názvu celé skupiny polopr hledný. Nap íklad ráme ek p ed OpenOffice.č ů ř č ř
org Writer -> textové filtry je na za átku nastavený jako polopr hledný, protože výč ů -
chozí nastavení nezahrnuje všechny filtry.
Nainstalovány budou všechny komponenty, které mají barevný ráme ek vedle svéhoč
jména. Pokud nechcete n kterou z komponent nainstalovat, klepn te na barevný ráě ě -
me ek vedle jména a komponenta zešedne. Pokaždé, když klepnete na n kterouč ě
z komponent, zm ní barvu na šedou, nebo se naopak barevn  ozna í a to samé seě ě č
stane se všemi jejími pod ízenými komponentami.ř
M žete použít tla ítko ů č Výchozí a tím vrátit všechna nastavení do p vodního stavu,ů
v jakém byla p i otev ení dialogu.ř ř
Ty komponenty, které jsou zobrazeny erven , budou nainstalovány v každém p ípač ě ř -
d , a nelze je tedy odzna it.ě č
� Ozna te ty moduly a komponenty, které chcete zahrnout do instalace.č

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Záv r instala ních volebě č

Dialog vás upozorní, že byly zadány veškeré informace, které jsou pot eba k vlastníř
instalaci.

� Klepn te na tla ítko ě č Instalovat pro pokra ování v instalaci.č
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Kopírování souborů

Na obrazovce uvidíte pr b h instalace a odhad asu, který bude ješt  pot ebaů ě č ě ř
k dokon ení instalace.č
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Ukon ení instalaceč

Poté co se dokon í kopírování soubor  a registrace uvidíte tento záv re ný dialog.č ů ě č

� Klepn te na tla ítko ě č Hotovo, abyste dokon ili instalaci. č

Nyní si každý uživatel m že nainstalovat  OpenOffice.org CZ ve svém domovskémů
adresá i nebo na lokální disk.ř

Jako administrátor m žete také spustit Nástroj pro správu tiskáren ů spadmin, abyste
mimo jiné definovali nastavení tiskárny pro individuální uživatelskou instalaci a na-
instalovali fonty. Více informací najdete v dodatku pod heslem spadmin.
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Instalace na pracovní stanici
Každý uživatel m žeů provést uživatelskou instalaci pod vlastním p ihlášenímř
spušt ním instala ního programu z instalace vytvo ené ve fázi 1.ě č ř

Nároky instalace
P ibližnř ě 2 až 4 MB volného místa na pevném disku, kde má být OpenOffice.org CZ
nainstalován.

Za átek instalaceč
P ed instalací na pracovní stanici musí být úsp šn  dokon ena instalace ve fázi 1, cožř ě ě č
je popsáno v kapitole Instala ní fáze 1č  na stran  ě 31.

Pokud již máte nainstalovanou p edchozíř verzi OpenOffice.org CZ, máte nejd íveř
zkontrolovat, jestli existují tyto soubory:

� ������ .sversionrc ve vašem domovském adresá i ř Unix nebo
� �������sversion.ini v uživatelském adresá i ř Windows.

Tyto soubory obsahují cestu a ísloč verze instalovaného OpenOffice.org CZ. Pokud
je ísloč verze identické s verzí která je nainstalovaná, musíte nejprve starou instalaci
OpenOffice.org CZ  odinstalovat a teprve poté nainstalovat novou verzi.

� P ihlašte se do systému pod vaším uživatelským jménem.ř

� Pod systémem Unix se p epn te do grafického rozhraní X Windows, pokud jižř ě
nebylo toto automaticky aktivováno d íve.ř

� Otev ete terminálové okno a použijte p íkazového ádku, abyste se dostali p esř ř ř ř
instala ní cestu na server a potom do podadresá  programu. Pokud byla instalač řů -
ce na serveru provedena v adresá i /opt/OpenOffice.org1.0, m žete to provéstř ů
p íkazem:ř

 cd  /opt/OpenOffice.org1.0/program
� Spus te instala ní skript p íkazemť č ř

./setup 

Spus te program setup.exe umíst ný v adresá i sí ové instalace na serveru.ť ě ř ť

V systému Windows m žete použít Pr zkumníka soubor  ke spušt ní instala níů ů ů ě č -
ho programu setup.exe.
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Instala ní procedurač

Vítejte

První co uvidíte na obrazovce je uvítací dialog.

V mnoha dialozích uvidíte tla ítko č Nápov da,ě   které zobrazí stru né informace o souč -
asném dialogu. Poté, co si nápov du p e tete, použijte tla ítko č ě ř č č Zp tě  k návratu do pů-

vodního dialogu. Nezavírejte nápov du pomocí k ížku vpravo naho e, pomocí tohotoě ř ř
k ížku opustíte instala ní programř č

� Potvr te uvítací dialog klepnutím na tla ítko ď č Další.
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D ležité informaceů
Nyní se objeví okno obsahující soubor readme.txt (Windows) nebo soubor README
(Solaris and Linux). Tyto soubory lze též otev ítř a ístč z adresá eř OpenOffice.org CZ
poté, co je instalace dokon ena.č

� P e t te si uvedené informace a potvr te klepnutím na tla ítko ř č ě ď č Další.
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Licen ní smlouvač

Další dialog obsahuje licen ní smlouvu.č

� Pe livč ě si p e t teř č ě licen níč smlouvu. Pokud souhlasíte se všemi jejími body,
klepn teě na tla ítkoč P ijmoutř a pokra ujteč v instalaci. Pokud se smlouvou nesou-
hlasíte, klepn teě na tla ítkoč Zrušit. V tomto p ípadř ě nebude OpenOffice.org CZ
nainstalován.
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Data uživatele

Nyní uvidíte dialog pro vkládání dat uživatele.

� Vepište svoje osobní data.

Tato data budou použita v programu OpenOffice.org CZ nap íklad pro automař -
tické vkládání vašich osobních dat do hlavi ek dopis  a fax .č ů ů

Tento dialog také m žete také navštívit pozd ji pomocí položky menu:ů ě Nástroje -
Volby - OpenOffice.org  – Údaje o uživateli.

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Typy instalace

� Vyberte Instalace pracovní stanice jako vaši uživatelskou instalaci. Budou nain-
stalovány pouze soubory obsahující prom nná uživatelská data.ě

Lokální instalace nainstaluje kompletní OpenOffice.org CZ lokáln . Serverováě
instalace bude sloužit jako zdroj.

� Stiskn te tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Adresá  instalaceř

Další dialog vám umož uje vybrat instala ní adresá .ň č ř

V p ípad  instalace v sytému Windows je v horní ásti dialogu je seznam disk  vašeř ě č ů -
ho systému s detaily týkající se množství místa, které je volné a množství místa, které
je pot eba pro instalaci. Velikost pot ebného místa se m že lišit na r zných pevnýchř ř ů ů
discích a r zných svazcích ů

� Zde m žete vybrat instala ní cestu pomocí tla ítka ů č č Listovat nebo p ímo vypsánímř
cesty v p íkazovém ádku. Pokud cílový adresá  neexistuje, budete dotázáni, zdař ř ř
se má vytvo it. OpenOffice.org CZ nainstaluje soubory a podadresá e se souboryř ř
do adresá e, který jste ur ili.ř č

� Klepn te na tla ítko ě č Další pro pokra ování v instalaci.č
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Záv r instala ních volebě č

Dialog vám oznámí, že byly zadány veškeré informace, které jsou pot eba k vlastníř
instalaci.

� Klepn te na tla ítko ě č Instalovat pro pokra ování v instalaci.č
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P i azení typ  souborř ř ů ů
V následujícím dialogu vyberte ty typy soubor , které chcete otevírat pomocíů
OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ bude zaregistrován opera ním systémemč
Windows jako výchozí program pro tyto typy soubor .ů

� Vyberte typy souborů, které se mají také otevírat pomocí OpenOffice.org CZ.

� Pokud chcete používat OpenOffice.org CZ jako editor pro HTML soubory
(Webové stránky), zaškrtn te ě Výchozí HTML Editor. Toto nastavení se vztahuje
pouze k editaci HTML soubor . Otevírány budou pomocí vašeho prohlíže e (nap .ů č ř
Netscape).

� Klepn te na ě OK.
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Prost edí Javař
Na dalším dialogu se objeví seznam verzí prost edí Java nalezených ve vašem systéř -
mu.

V tomto dialogu si vyberte prost edíř Java, které chcete používat. Pot ebujeteř verzi
1.3.1, nebo vyšší. Jestliže již máte nainstalovanou nov jšíě verzi než 1.3.1, nemusíte
instalovat nabízenou verzi, za podmínky, že OpenOffice.org CZ identifikuje vaši
verzi jako ov enouěř .

� Vyberte preferovanou verzi a klepn te na ě OK.

Kapitola  4     Víceuživatelská nebo sí ová instalaceť     51



Kopírování souborů

Na obrazovce uvidíte pr b h instalace a odhad asu, který bude ješt  pot ebaů ě č ě ř
k dokon ení instalace.č
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Záv r instalaceě

Poté co se dokon í kopírování soubor  a jejich registrace, uvidíte tento záv re ný dič ů ě č -
alog.

� Abyste dokon ili instalaci klepn te na tla ítko č ě č Hotovo.
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Spušt ní OpenOffice.org CZě
Pod systémem Windows ve Start menu pod Programy / OpenOffice.org 1.0.1 nyní
najdete položky menu OpenOffice.org CZ pro spoušt níě r znýchů komponent, které
byly nainstalovány.

B hemě instalace OpenOffice.org CZ se vytvo ilř zástupce ve složce Po spušt níě ve
Start menu Windows . Tento zástupce spouští OpenOffice.org CZ Quickstarter, kte-
rý je k dispozici v systémové lišt  ihned po startu po íta e.ě č č

Klieputím na pravé tla ítkoč na ikoně Quickstarteru aktivujete menu, ze kterého mů-
žete spustit r zné komponenty OpenOffice.org CZ.ů

Detailní informace o funkci Quickstarteru m žeteů najít v Nápov dě ě pod slovem
"Quickstart".

Abyste spustili OpenOffice.org CZ pod Unixem, otev eteř adresář OpenOffice.or-
g1.0/program nebo otev eteř lokální adresář OpenOffice.org CZ ve vašem
domovském adresá i a spus te OpenOffice.org CZ pomocí p íkazuř ť ř

./soffice

M žeteů také p idatř adresář OpenOffice.org1.0.1/program do cesty pro programy v
systému Unix. Potom budete schopni spustit OpenOffice.org CZ použitím p íkazuř
„soffice“ v kterémkoli adresá i.ř Abyste nastavili výchozí tiskárnu, otev eteř Nástroj
pro správu tiskáren spadmin, který je popsán v dodatku.

Po ukon eníč instalace pod opera nímč systémem Solaris se m žeteů odhlásit a znovu
p ihlásit, ímž zaktivujete integraci do CDE.ř č
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5 Dodatek

Dodatek obsahuje informace o automatické instalaci OpenOffice.org CZ pod Unixem,
o Nástroji pro správu tiskáren pod opera ním systémem Solaris a Linux, o modifikacič
a opravách instalace, taktéž i o odinstalování OpenOffice.org CZ.

Automatická instalace pod systémem Unix
Pod systémem Unix je k dispozici speciální instala ní skript, který vám pom že zauč ů -
tomatizovat instalaci OpenOffice.org CZ. M že být použit pro instalaci OpenOffice.ů
org CZ z p íkazové ádky s nebo bez grafického rozhraní. ř ř

Instala ní skript č install standardn  provádí  multiuživatelskou instalaci OpenOffice.ě
org CZ (standardn  pro Unix / Linuxě ) a p ijímá tyto p epína e na ádce:ř ř č ř

--help vypíše nápov duě
--version vytiskne verzi OpenOffice.org CZ, která má být instalována
--prefix=PREFIX nainstaluje OpenOffice.org CZ do PREFIX

(standardn  ě $oo_default_prefix)
--single provede jednouživatelskou instalaci OpenOffice.org CZ

(standardn  provádí  sí ovou instalaci)ě ť
--interactive nainstaluje OpenOffice.org CZ použitím interaktivního módu

Nap íkladř

./install --prefix=/opt

provede fázi 1 multiuživatelské / sí ové instalace OpenOffice.org CZ do adresá e ť ř /
opt.
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Jednotliví uživatelé musí stále provést instalaci pracovní stanice, než budou schopni
používat OpenOffice.org CZ. Nicmén  instalace na pracovní stanici se spustí autoě -
maticky p i prvním pokusu uživatele spustit OpenOffice.org CZ.ř

Aktivace tiskárny, faxu a font  pod Unixem ů
Pod Unixem vám pom že Nástroj pro správu tiskáren ů spadmin, který byl navržen,
aby vám pomohl s nastavením tiskáren, faxu a font  pro použití v OpenOffice.org CZ.ů

Program "spadmin" spustíte následovn :ě

� Naleznete ho v adresá i ř OpenOffice.org1.0/program 

� Napište:

./spadmin

Po spušt níě programu spadmin se objeví okno, kde m žeteů ud latě veškeré d ležitéů
konfigurace.

B hem sí ové instalace se správce systému nejd íve p ihlásí jako uživatel root a spusě ť ř ř -
tí program  spadmin. Vytvo í tak obecnou konfiguraci tiskového souboru pro všechř -
ny uživatele nazvaného OpenOffice.org1.0/share/psprint/psprint.conf .
Všechny zm ny jsou okamžit  k dispozici všem uživatel m v OpenOffice.org CZ.ě ě ů

Administrátor m žeů také p idatř fonty pro všechny uživatele v sí ovéť instalaci
OpenOffice.org CZ. Tyto fonty jsou k dispozici pouze po restartování OpenOffice.org
CZ.

Aktivace tiskárny
Pod Unixem nabízí OpenOffice.org CZ p ímouř podporu pouze PostScript tiskáren.
Ostatní tiskárny musejí být nastavené tak, jak je popsané v sekci Ovlada eč tiskáren
v OpenOffice.org CZ. OpenOffice.org CZ automaticky poskytuje tiskárnu s výcho-
zím ovlada emč pro každou tiskovou frontu. Pokud je pot eba,ř m žeteů další tiskárny
p idat.ř

P idání tiskárnyř

1. Klepn te na tla ítko ě č Nová tiskárna.

2. Vyberte tiskárnu a stiskn te tla ítko ě č Další.
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3. Vyberte vhodný ovladač pro tiskárnu. Pokud nepoužíváte PostScript, nebo váš
model není na seznamu, použijte ovladač „Obecná tiskárna“ nebo následujte další
krok. M žeteů též p idatř ovladač pomocí tla ítkač Import nebo smazat nepot ebnýř
ovlada  tla ítkem Smazatč č  (p e t te si detaily níže)ř č ě . Pokra ujte tla ítkem č č Další. 

4. Vyberte p íkazovýř ádek,ř který m žeteů použít pro tisk na vaší tiskárně (nap .ř
lpr -p moje_tiskova_fronta). Pokra ujte tla ítkem č č Další.

5. Pojmenujte tiskárnu a rozhodn te,ě jestli bude nastavená jako výchozí. Klepn teě na
tla ítko č Hotovo.

6. Klepn teě na Testovací stránka, abyste vytiskli zkušební stranu. Pokud se testova-
cí strana nevytiskla, nebo se vytiskla špatn ,ě ov teěř všechna nastavení jak je po-
psáno v Zm ny nastavení tiskárny.ě

Nyní máte nainstalovanou novou tiskárnu v OpenOffice.org CZ.

Ovlada e tiskáren v OpenOffice.org CZč
� Když instalujete tiskárnu bez PostScriptu, musíte nastavit sv jů systém tak, aby Po-

stScript mohl být p evedenř do jazyka vaší tiskárny. Doporu ujemeč používat b žnýě
software pro p evodř PostScriptu, jako nap íkladř Ghostscript (http://www.cs.wis-
c.edu/~ghost/). V tomto p ípadř ě byste m liě nastavit "Generická tiskárna".
P esv d eteř ě č se, že jsou správně nastaveny okraje stránky. Informace o tomto
problému naleznete v následujících sekcích.

� Jestliže vlastníte tiskárnu s PostScriptem, musíte vždy nainstalovat popisný sou-
bor, který p izp sobíř ů tiskárnu (PostScript Printer Definition – PPD), abyste mohli
využít výb rě zásobníků tiskárny, funkci oboustranného tisku (pokud ho vaše tis-
kárna má) a vnit níř fonty tiskárny. M žeteů také použít ovladač generická tiskárna,
jelikož ten obsahuje nejd ležit jšíů ě data a je vhodný pro v tšinuě tiskáren. V tomto
p ípadř ě se budete muset obejít bez výb ruě zásobníků tiskárny a musíte správně na-
stavit okraje stránky. 

N kteréě PPD soubory jsou p edinstalované.ř Pokud nenaleznete odpovídající PPD
soubory pro vaši tiskárnu, mnoho r znýchů PPD souborů naleznete na adrese http://
www.adobe.com/products/printerdrivers/. O tyto soubory m žeteů také požádat vý-
robce. Dekomprimujte ovlada  a zapojte ho pomocí č spadmin do vašeho systému.

Když p ipojujete novou tiskárnu, m žete importovat, nebo mazat ovlada e.ř ů č

� Pokud chcete importovat nové ovlada e,č klepn teě na tla ítkoč Import ve výbě-
rovém dialogu ovlada .čů Klepn teě na Procházet, abyste vybrali adresá ,ř kde jste
dekomprimovali PPD soubory. V seznamu ovladačů vyberte ovlada ,č který chcete
nainstalovat a stiskn te ě OK.
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� Pokud chcete smazat ovlada ,č ozna teč ho a stiskn teě Smazat. Ujist teě se, že nema-
žete ovladač generická tiskárna a pamatujte, že ovlada eč smazané ze sí ovéť in-
stalace se smažou všem ostatním uživatel m,ů kte íř stejnou sí ovouť instalaci použí-
vají.

� Jestliže má vaše tiskárna vestav noě více fontů než má b žnýě PostScript, musíte též
nakopírovat AFM soubory pro tyto dodatkové fonty do adresá eř OpenOffice.or-
g1.0.1/share/psprint/fontmetric instalace OpenOffice.org CZ, nebo do adresá eř
OpenOffice.org1.0.1/user/psprint/fontmetric uživatelské instalace. AFM soubory
m žeteů najít nap íkladř na adrese ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/type/win/all/afmfi-
les/.

Zm ny v nastavení tiskárnyě

V programu pro správu tiskáren „spadmin“ vyberte požadovanou tiskárnu ze sezna-
mu nainstalovaných tiskáren a stiskn teě tla ítkoč Vlastnosti. Objeví se dialog
Vlastnosti, který obsahuje n kolikě záložek. Zde m žeteů m nitě nastavení této tiskárny,
které odpovídá PPD souboru vybrané tiskárny.

� Vyberte p íkazř na záložce P íkaz.ř Zbyte néč p íkazyř m žeteů smazat pomocí tla ítč -
ka Smazat.

� V záložce Nastavení papíru m žeteů definovat formát papíru a zásobník tiskárny,
který bude použit jako výchozí pro tuto tiskárnu.

� V záložce Za ízeníř m žeteů aktivovat speciální volby pro vaší tiskárnu. Jestliže má-
te ernobílouč tiskárnu, zvolte v kolonce Barva volbu ernobílá,Č pokud máte ba-
revnou, zvolte Barevná. Jestliže zapnutím volby ernobíláč dosáhnete p iř tisku
špatných výsledk ,ů zapn teě volbu barevná a po kejteč jak to tiskárna nebo emulátor
PostScript použijí. Mimoto na této straně m žeteů nastavit kvalitu barevného tisku
stejn  jako  level PostScriptu. ě

� Záložka Náhrady font  vám dovoluje vybrat typ tiskového fontu dostupného vů  tis-
kárn  pro každý typ fontu nainstalovaný v po íta i. Tímto zp sobem m žete zreě č č ů ů -
dukovat objem dat posílaných na tiskárnu. Náhrada font  m že být zapnuta i vyů ů č -
pnuta pro každou tiskárnu zvláš , pro eštinu musí být vždy vypnuta.ť č

� Když používáte ovlada  generická tiskárna, m li byste také p esn  nastavit  okraječ ě ř ě
tisku v tabulce P ídavná nastavení, aby váš výsledný tisk nebyl o íznut. Do poleř ř
popis m žete vepsat popis, který bude vždy zobrazován na tiskovém dialogu.ů

N která z t chto nastavení mohou být také nastavena pro dokument/tiskový výstupě ě
v dialogu Tisk nebo v dialogu Nastavení tiskárny v OpenOffice.org CZ dostupném
tla ítkem Vlastnosti.č
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P ejmenování nebo smazání tiskárnyř
� Ze seznamu nainstalovaných tiskáren vyberte tiskárnu.

� Pro p ejmenováníř tiskárny stiskn teě tla ítkoč P ejmenovatř . Vepište vhodný název
do dialogu, který se objeví a stiskn teě OK. Název musí být jednozna nýč a m lě by
být vybrán tak, abyste rozpoznali tiskárnu a aplikaci. Pro jednu tiskárnu musí být
p i azenř ř stejný název u všech uživatel ,ů protože když jsou dokumenty vym ováěň -
ny, vybraná tiskárna z stáváů nezm n na,ě ě pokud ji má p íjemceř pod stejným ná-
zvem.

� Pro smazání vybrané tiskárny stiskn te ě Smazat. Tímto dialogem nem že býtů
smazána tiskárna, která je nastavena jako výchozí nebo tiskárna, kterou vytvo ilř
správce sí ovou instalací.ť

Výb r výchozí tiskárnyě

� Dvakrát klepn te na tiskárnu v seznamu nainstalovaných tiskáren, abyste ji u iniliě č
výchozí nebo použijte tla ítko č Výchozí.

Aktivace faxu
Jestliže již máte ve vašem po íta i nainstalovaný faxový balík, jako t eba Efax neboč č ř
HylaFax, m žete odesílat faxy pomocí OpenOffice.org CZ.ů

1. Klepn te na tla ítko ě č Nová tiskárna. Tím se otev e dialog P idání tiskárny.ř ř

2. Vyberte P ipojit faxové za ízení a stiskn te ř ř ě Další.
3. Zvolte zda se má použít výchozí ovlada ,č nebo ovladač jiný a stiskn teě Další.

Pokud nechcete použít výchozí ovlada ,č vyberte jiný vhodný ovladač a stiskn teě
Další.

4. V následujícím dialogu zadejte p íkazovýř ádek,ř kterým bude fax komunikovat.
V p íkazovémř ádkuř každého faxu je "(TMP)" nahrazeno do asnýmč souborem a
"(PHONE)" telefonním íslemč faxu p íjemce.ř Jestliže se "(TMP)" objeví
v p íkazovéř ádce,ř je PostScriptový kód p enesenř do souboru, jinak je p edánř
p es standardní vstup (nap . pomocí roury). Stiskn te ř ř ě Další.

5. Napište název vašeho nového faxu a ur eteč zda telefonní íslač (viz. dále) ozna enáč
v textu mají být odstran na z výstupu nebo ne. Klepn te na ě ě Hotovo.

Nyní m žete faxy tisknout na existujících tiskárnách.ů
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Napište ísloč faxu jako text do dokumentu. M žeteů také otev ítř pole, které p evezmeř
ísloč faxu z vaší aktivní databáze. V každém p ípadř ě musí ísloč faxu za ínatč znaky
@@# a kon it znaky č @@. Platné íslo bude mít formát č @@#1234567@@.

Jestliže tyto znaky v etn  telefonního ísla nemají být vytišt ny, otev ete záložkuč ě č ě ř
P íkazy a zde v odstavci Vlastnosti aktivujte položku ř íslo faxu bude odstran noČ ě .
Pokud není žádné íslo napsáno ve faxovém dokumentu, objeví se dialog, který vásč
vybídne k zadání ísla.č

V OpenOffice.org CZ m žete také aktivovat tla ítko posílání faxu na výchozí fax.ů č
Chcete-li toto provést, klepn te pravým tla ítkem na lištu funkcí, otev ete menu ě č ř Vidi-
telná tla ítkač  a stiskn te tla ítko ě č Poslat výchozí fax. V  Nástroje - Volby - Textový
dokument – Tisk m žete nastavit, který fax bude použit, když bude toto tla ítkoů č
stisknuto.

Nezapome te vytvo it vlastní tiskovou úlohu pro každý fax , jinak první p íjemce obň ř ř -
drží všechny faxy. V dialogu Soubor – Odesílání dopis  ů otev ete ř Možnosti tiskárny
a zaškrtn te ě Vytvo it individuální tiskovou úlohuř .

P ipojení p evodníku PostScriptu do PDF ř ř
Pokud máte  ve vašem po íta i nainstalovaný konvertor z PostScriptu do PDF jako nač č -
p íklad Ghostscript nebo Adobe Acrobat Distiller(tm), m žete rychle vytvo it PDFř ů ř
dokumenty v OpenOffice.org CZ.

1. Klepn te na ě Nová tiskárna. Tím otev ete dialog P idání tiskárny.ř ř

2. Vyberte P ipojit PDF konvertor. Stiskn te ř ě Další.
3. Vyberte zda se má použít výchozí ovlada , ovlada  Acrobat Distiller, nebo jinýč č

ovlada . Stiskn te Další. Pokud nepoužíváte výchozí ovlada  nebo ovlada  Acroč ě č č -
bat Distiller, vyberte vhodný ovlada  a stiskn te č ě Další.

4. V dalším dialogu zadejte p íkazovouř ádkuř pot ebnouř k vyvolání konvertoru Po-
stScript->PDF. Dále zadejte adresá ,ř kde mají být ukládány vytvo enéř PDF sou-
bory. Jestliže tento adresář nezadáte, bude použit domovský adresář uživatele.
V p íkazovéř ádceř každého PDF dokumentu bude "(TMP)" nahrazeno do asnýmč
souborem a "(OUTFILE)" výstupním souborem, jehož název je vytvo enř podle
názvu zdrojového dokumentu. Pokud se objeví v p íkazovéř ádceř "(TMP)", je kód
PostScriptu uložen do souboru, jinak se p enášíř p esř standardní vstup (nap .ř po-
mocí roury). Jestliže Ghostscript nebo Adobe Acrobat Distiller jsou ve vyhledáva-
cí cest ,ě m žeteů použít jednu z p eddefinovanýchř p íkazovýchř ádek.ř Klepn teě na
Další.

5. Zadejte název pro váš nový konvertor PDF. Stiskn te tla ítko ě č Hotovo. 
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Nyní m žeteů vytvá etř PDF dokumenty tiskem do konvertoru, který jste právě vytvo-
ili.ř

Instalace fontů
P i práci s OpenOffice.org CZ si m žete všimnout, že po et dostupných font  závisíř ů č ů
na typu zpracovávaného dokumentu. Toto je z d vodu, že nemohou být použityů
všechny fonty ve všech p ípadech.ř

� Pokud pracujete s textovým dokumentem, budou viditelné pouze ty fonty, které
mohou být také tišt ny, protože se p edpokládá, že budete chtít použít jen ty fonty,ě ř
které m žete sou asn  vytisknout na papí e.ů č ě ř

� V HTML dokumentu nebo v prezentaci jsou  nabídnuty jen ty fonty, které jsou
dostupné na obrazovce.

� Na druhou stranu, pokud pracujete s tabulkovým procesorem a kreslením, budete
schopni používat všechny fonty, které mohou být bu  tisknuty nebo zobrazeny naď
obrazovce.

OpenOffice.org CZ zkouší propojit vizuální podobu na obrazovce s tiskovým výstu-
pem (WYSIWYG). Možné problémy vzniklé používáním font  jsou zobrazovány naů
dolním okraji dialogu, který otev ete vybráním ř Formát – Znak.

P idání fontř ů

Do OpenOffice.org CZ m žete p idat dopl ující fonty. Fonty, které p idáte jsou ihnedů ř ň ř
k dispozici v OpenOffice.org CZ a mohou být použity s r znými X servery, aniž bysteů
je do nich museli instalovat. Ke zp ístupn ní font  i dalším program m p idejte fontyř ě ů ů ř
do vašeho  X serveru. OpenOffice.org CZ m že zobrazit a tisknout fonty PostScriptů
Type1 stejn  jako TrueType fonty (v etn  TrueType Collection).ě č ě

Pokud chcete p idat fonty do OpenOffice.org CZ postupujte takto:ř

1. Spus te program  ť spadmin.

2. Klepn te na ě Fonty.

3. Otev e se dialog, ve kterém je seznam všech dostupných font  pro OpenOffice.orgř ů
CZ. Nyní m žete smazat fonty pomocí tla ítka Smazat a p idat fonty tla ítkemů č ř č
P idat.ř

4. Klepn te naě  P idatř . Objeví se dialog pro p idání font .ř ů

5. Vstupte do adresá e, ze kterého chcete p idat font. Stiskn te tla ítko ozna ené ... ař ř ě č č
vyberte adresá  v dialogu pro výb r cesty, nebo vepište adresá  p ímo.ř ě ř ř
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6. Nyní se objeví seznam font  z adresá e. Vyberte adresá , který chcete p idat.ů ř ř ř
Pokud chcete p idat všechny fonty, stiskn te tla ítko P idat vše.ř ě č ř

7. Zaškrtávacím tla ítkem č Vytvo it pouze symbolické odkazyř  m žete nadefinovat, zdaů
tyto fonty budou nakopírovány do adresá e OpenOffice.org CZ, nebo jestli zde budouř
pouze vytvo eny symbolické odkazy. Pokud fonty, které mají být p idány jsou na dař ř -
tovém médiu, jež není vždy dostupné (nap . CD-ROM), musíte fonty zkopírovat.ř

8. Stiskn te ě OK. Nyní budou fonty p idány.ř

V p ípad  sí ové instalace mají být fonty nainstalovány b hem instalace, pokud je toř ě ť ě
možné. Jestliže nemá uživatel p ístupová práva pro zápis, nainstalují se fonty doř
uživatelské instalace, takže s nimi bude moci pracovat pouze ten uživatel, který je na-
instaloval.

Smazání fontů
Pokud chcete smazat fonty postupujte takto:

1. Spus te program  ť spadmin.

2. Klepn te na ě Fonty.

3. Otev e se dialog ve kterém je seznam všech dostupných font  pro OpenOffice.orgř ů
CZ. Vyberte font, který chcete smazat a klepn te na tla ítko ě č Smazat.

M žete smazat pouze ty fonty, které byly p idány do OpenOffice.org CZ.ů ř

P ejmenování fontř ů

Fonty p idané do OpenOffice.org CZ m žete p ejmenovat. Toto je užite né pro fonty,ř ů ř č
které obsahují n kolik lokalizovaných názv  (jako t eba anglický a japonský název).ě ů ř
Existují i fonty, které mají ne itelný název. M žete ho nahradit vhodným názvem.č ů

1. Spus te program  ť spadmin.

2. Klepn te na ě Fonty.

3. Vyberte font, který chcete p ejmenovat a stiskn te tla ítko ř ě č P ejmenovatř .

4. Do zobrazeného dialogu napište nový název. Pokud font obsahuje více názv , buů -
dou tyto názvy nabízeny jako nabídka v rozbalovací lišt , ve které vepisujete novéě
název. 

5. Stiskn te ě OK.

Pokud vyberete n kolik font , které chcete p ejmenovat, objeví se pro každý font jeě ů ř -
den dialog. Jestliže máte vybrané TrueType Collection (TTC), objeví se jeden dialog
pro každý z obsažených font . ů
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Instalace záplat pod opera ním systémemč
Solaris
Pro správnou instalaci musí být nainstalované systémové záplaty, které  jsou popsány
v kapitole Požadavky systému na stran  ě 11.  K instalaci systémové záplaty postupujte
jak je popsáno v následujícím p íkladu pro záplatu #106327-08. V tomto p ípadř ř ě
p edpokládáme, že záplata je komprimovaná v souboru ř 106327-08.zip, nap . poř
kopírování z adresy http://sunsolve.sun.com

1. P ihlaste se do systému s p ístupovými právy root:ř ř

su -

2. Vytvo te do asný adresá  pro dekomprimaci souboru, nap . ř č ř ř /tmp/patches.

mkdir /tmp/patches

3. Nakopírujte komprimovaný soubor záplaty do tohoto adresá eř a dekomprimujte
ho zde:

unzip 106327-08.zip

4. Nainstalujte záplatu pomocí p íkazu ř patchadd:

patchadd 106327-08

5. Po úsp šné instalaci záplaty m žete smazat do asný adresá :ě ů č ř

rm -rf /tmp/patches

Použijte p íkazy ř showrev -p nebo  patchadd -p k zobrazení seznamu záplat nain-
stalovaných do vašeho po íta e. Pro odinstalování použijte p íkaz č č ř patchrm.
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Úpravy v instalaci OpenOffice.org CZ
Když znovu spustíte instala ní program poté, co už máte OpenOffice.org CZ nainč -
stalovaný, otev e se dialog, který Vám nabízí: upravit, opravit nebo odstranit existujíř -
cí instalaci.

Spustit instala ní program m žete také z instala ního adresá e. Jestliže instala níč ů č ř č
program nalezne instalaci OpenOffice.org CZ na vašem pevném disku, nabídne vám
její opravu. 

Úprava
Pokud vyberete Upravit, uvidíte stejný dialog, jako když byste vybrali Vlastní instala-
ci. Tento dialog vám nabízí možnost smazat nebo p idat komponenty.ř

Šed  orámované komponenty nejsou nainstalované. Pokud na šedý ráme ek klepnete,ě č
stane se barevným, což znamená, že komponenta bude nainstalována.

Komponenty, které jsou nainstalované, mají p ed sebou barevný ráme ek, a když nař č
n  klepnete, budou ozna eny erven , což znamená, že budou smazány.ě č č ě

Znaménko plus p ed komponentou znamená, že komponenta obsahuje n kolik podř ě -
ízených komponent. Když klepnete na znaménko plus, uvidíte celou skupinu. Nyní siř

m žete vybírat komponenty k instalaci, i odstran ní.ů č ě

64     OpenOffice.org 1.0.1 CZ  Pr vodce instalacíů  � Prosinec 2002



Prosím všimn te si, že grafické filtry jsou umíst ny ve „Volitelné komponenty“.ě ě

Opravy
Pokud chcete opravit vaši instalaci OpenOffice.org CZ, spus te instala ní program ať č
vyberte volbu Opravit. Funkce Opravit se pokusí znovu obnovit omylem smazané
soubory programu.

Odstran níě
Odinstalování smaže záznamy OpenOffice.org CZ obsažené v registru opera níhoč
systému a také soubory, o kterých jsme se zmínili v p edchozím odstavci.  Mimotoř
budou smazány všechny soubory a složky v adresá i OpenOffice.org CZ krom  t ch,ř ě ě
které jste vytvo ili po instalaci nebo t ch, které používá sám program pro odinř ě -
stalování. Proto vaše dokumenty a mnoho z vašich nastavení z stanou. Pokudů
pracujete pod systémem Windows, máte k dispozici zaškrtávací ráme ek, ve kterémč
m žete rozhodnout o smazání i ponechání soubor  vytvo ených ve složceů č ů ř
OpenOffice.org CZ.

Jestliže nem žete okamžit  smazat n které z programových soubor  pod systémemů ě ě ů
Windows, smažte je po restartování systému.

Pokud chcete odstranit sí ovou instalaci, musíte kompletn  smazat složkuť ě
OpenOffice.org CZ ze serveru. Všechny uživatelské instalace budou automaticky de-
aktivovány.
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Parametry instala ního programuč
Parametr -repair vyvolá instala ní program a opravuje instalaci OpenOffice.org CZč
bez toho, aby se zobrazoval jakýkoli dialog.

Parametr -net nebo -n zahájí serverovou ást sí ové instalace.č ť

V parametru -D:cílová_cesta informace, kterou napíšete místo "cílová_cesta", spe-
cifikuje místo, kam bude OpenOffice.org CZ nainstalován.

V parametru -F:jméno_aplikace znamená informace, kterou napíšete namísto "jmé-
no_aplikace", jméno aplikace, která se má spustit ihned po instalaci.
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