
LinuxAlt 2011
Závěrečná zpráva



Základní údaje

Termín konání: 5.–6. 11. 2011

Místo konání: FIT VUT, Brno-Královo Pole

Účastníci: LinuxAlt je svojí tematikou zaměřený na začínající i pokročilé uživatele,

programátory, administrátory, manažery i studenty.

Cíl konference: Cílem konference je zvýšit povědomí o Linuxu mezi lidmi, o jeho možnostech

a využití v domácnosti i na pracovišti.

Pořadatelé a partneři

Konferenci připravil Linux v Brně – brněnské zastoupení Liberix o. p. s., ve spolupráci s FIT VUT v Brně,

společností Red Hat Czech s. r. o., a dalšími partnery.

Pořadatelé

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Za podpory

Shrnutí

Šestý ročník konference LinuxAlt proběhl o víkendu 5. a 6. listopadu 2011 na půdě FIT VUT v Brně-Králově

Poli. LinuxAlt je osvětová a vzdělávací přednášková akce se zaměřením na Linux a ostatní otevřené

operační systémy, svobodný software a svobodné komunikační technologie.

Akce se zaměřuje na propagaci open-source softwaru, svobodného softwaru a další technologie

s hlavním zaměřením na operační systém GNU/Linux. Prezentována jsou různá témata, například

nasazení Linuxu doma, ve firmě nebo ve škole, používání nejrůznějších programů či řešení situací

s využitím linuxového operačního systému.

Na konferenci zaznělo celkem 23 přednášek, celkem se podílelo 22 přednášejících. Sobotní blok

přednášek navštívilo 300 účastníků, v neděli přišlo 200 účastníků.
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http://www.liberix.cz/
http://www.lvb.cz/
http://www.su.fit.vutbr.cz/
http://cz.redhat.com/
http://www.fit.vutbr.cz/
http://www.dnssec.cz/
http://www.perspektiva.eu/
http://www.flexibee.eu/
http://www.oksystem.cz/
http://www.bool.cz/
http://umarecka.cz/
http://www.mobilmania.cz/casopis-mobility/sc-152/
http://computer.zive.cz/


Program

5. 11. 2011 Místnost D105 Místnost D0206

9.00 Zahájení konference Zahájení konference

9.30 (Alespoň částečně) mobilní hračky

Jaroslav Řezník

10.30 Paralelní start systému pomocí systemd

Jan Horák

12.40 Prezentace projektů v brněnském

Red Hatu

13.00 Open source desktop současnosti

Jaroslav Řezník

14.00 IPv6: Nebojte se nového internetu

Pavel Šimerda

14.30 DNS knihovna pro jazyk GO

Jan Mercl

15.00 Prezentace projektů Liberix, o. p. s.

Vlastimil Ott

15.20 HTTPS na virtuálních web serverech

Petr Krčmář

16.20 Android je taky Linux

Adam Štrauch

17.20 Závěr a slosování

6. 11. 2011 Místnost D105 Místnost D0206

9.00 Zahájení druhého dne konference Zahájení druhého dne konference

9.30 IPv6 a IPv4 na Linuxu

Pavel Šimerda

10.30 Jak jsme převáděli desktopovou

aplikaci FlexiBee do cloudu

Petr Ferschmann

12.40 Prezentace projektů v brněnském

Red Hatu

Najdi incident v kupě logů

Karel Šimeček

Kinect pro Xbox 360 a GNU/Linux

Ladislav Hagara

Využití open source při stavbě

infrastrukturního cloudu

Martin Kopta

Linux ve 30 km nad zemí

Maroš Zatko

GNU Radio aneb „hackněte” si

elektromagnetické spektrum

Jaroslav Škarvada

KnotDNS – nový výkonný

autoritativní name server

Ľuboš Slovák a Marek Vavruša
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Myšlenkové mapy v Linuxu

Michal Černý

Nesahej na červený čudlík – aneb

Jak dokumentovat vlastní projekty

Florián Nadge a Petr Kovář



6. 11. 2011 Místnost D105 Místnost D0206

13.00 OpenStreetMap – Slobodná wiki

mapa světa

Michal Páleník

14.00 Elektronické podpisy

Rudolf Klusal

15.00 Prezentace projektů Liberix, o. p. s.

Vlastimil Ott

15.20 Hackerspace a open hardware

Pavol Rusnak

16.20 Závěr a slosování

Odezva v médiích

Vyhledávač Google našel 40 000 odkazů na frázi „LinuxAlt 2011” (k 15. 11. 2011). O letošním ročníku se

psalo v průběhu celého roku na IT serverech, zpravodajských serverech i na desítkách blogů. Velice živo

bylo především v době konání konference na sociálních sítích. Na Facebooku a Twitteru sdílely desítky

návštěvníků své dojmy, fotky a jiné informace.

Vybrané odkazy:

20.10.2011 – server itbiz.cz: „Žijte Linuxem – konference LinuxAlt 2011 se blíží!”

http://www.itbiz.cz/zpravicky/zijte-linuxem-konference-linuxalt-2011-se-blizi

23.10.2011 – server openoffice.cz: „Konference LinuxAlt 2011 v Brně: Žijte Linuxem”

http://www.openoffice.cz/komercni/konference-linuxalt-2011-v-brne-zijte-linuxem

23.10.2011 – server linuxveskole.cz: „Konference LinuxAlt 2011 – Žijte Linuxem v Brně”

http://linuxveskole.cz/konference-linuxalt-2011-zijte-linuxem-v-brne/

2.11.2011 – server mandrivalinux.cz: „Jste zváni na konferenci LinuxAlt 2011 do Brna”

http://www.mandrivalinux.cz/jste-zvani-na-konferenci-linuxalt-2011-do-brna/

7.11.2011 – server linuxexpres.cz: „LinuxAlt 2011 – Sobota v znamení mobilných zariadení”

http://www.linuxexpres.cz/aktuality/linuxalt-2011-sobota

8.11.2011 – server fedora.cz: „LinuxAlt 2011 z pohledu Fedory”

http://fedora.cz/linuxalt-2011-z-pohledu-fedory/

9.11.2011 – server linuxexpres.cz: „LinuxAlt 2011 – Aj nedeľa sa vydarila”

http://www.linuxexpres.cz/aktuality/linuxalt-2011-aj-nedela-sa-vydarila
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Fyzikální experimenty v Linuxu

Michal Černý

Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

Vojtěch Trefný

Geany: napůl skvělý textový editor,

napůl vývojářské prostředí

Miroslav Hrončok

http://www.itbiz.cz/zpravicky/zijte-linuxem-konference-linuxalt-2011-se-blizi
http://www.openoffice.cz/komercni/konference-linuxalt-2011-v-brne-zijte-linuxem
http://linuxveskole.cz/konference-linuxalt-2011-zijte-linuxem-v-brne/
http://www.mandrivalinux.cz/jste-zvani-na-konferenci-linuxalt-2011-do-brna/
http://www.linuxexpres.cz/aktuality/linuxalt-2011-sobota
http://fedora.cz/linuxalt-2011-z-pohledu-fedory/
http://www.linuxexpres.cz/aktuality/linuxalt-2011-aj-nedela-sa-vydarila
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Poděkování

Děkujeme všem partnerům, bez jejichž podpory by se akce nemohla uskutečnit. Lektorům děkujeme za

ochotu předstoupit před posluchače a také za to, že si připravili atraktivní témata. Návštěvníkům pak

děkujeme za to, že se dostavili a vytvořili výbornou atmosféru. Bez nich by konference pochopitelně

neměla smysl.

Za organizační tým

Ing. Martin Sivák

koordinátor LinuxAlt 2011

info@linuxalt.cz

Fotogalerie

mailto:info@linuxalt.cz



