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Abstrakt: Predstavenie  live  CD  distribúcie  OS  GNU/Linux  Edubuntu  nielen  ako 
nástroj  bežného učiteľa  na ZŠ bez nutnosti  jej  inštalácie,  ale  aj  ako  systém pre  
správcu  školskej  PC  učebne  v  zmysle  vlastnej  modifikácie  a  nasadenia  v  
terminálovom riešení LTSP. 

Úvod
Operačný systém GNU/Linux poskytuje z pohľadu bežného používateľa štandardné 
služby ako akýkoľvek iný operačný systém (MS Windows, Mac OS, Solaris, BSD …). 
OS  GNU/Linux  je  distribuovaný  pod  licenciou  GNU/GPL,  čo  umožňuje  jeho 
používateľovi prístup k zdrojovým súborom, vlastnú modifikáciu i ďalšie šírenie.

1. Distribúcie OS GNU/Linux
Pod pojmom Linux zväčša rozumieme len jadro systému bez ďalších SW aplikácií. 
Pre bežného používateľa sú však dôležité práve tieto aplikácie. Pre OS Linux ich 
bolo  napísaných  nepreberné  množstvo  (tiež  prevažne  pod  licenciou  GNU/GPL). 
Distribúcia  OS GNU/Linux predstavuje  vlastný  operačný systém Linux a komplex 
vybraných  SW  aplikácií  vo  forme  inštalačných  balíčkov  (deb,  rpm,  tgz)  alebo 
komprimovaných zdrojových súborov.

1. 1. Inštalácie OS GNU/Linux
Inštalácie OS GNU/Linux na pamäťovom médiu počítača (HDD) možno orientačne 
rozdeliť na dve skupiny:

1. Pracovná stanica (Desktop): Používateľ má k dispozícii niekoľko grafických 
prostredí (KDE, Gnome, Xfce, FluxBox), najbežnejšie SW aplikácie ako je 
kancelársky balík (textový editor, tabuľkový kalkulátor, nástroj na tvorbu 
prezentácií, databázový nástroj), multimediálne SW aplikácie (prehrávače 
zvuku a videa, grafické editory, nástroje na spracovanie a editáciu zvuku a 
obrazu), SW aplikácie pre prácu v sieti internet (webový prehliadač, poštový 
klient), hry a pod.

2. Server: Používateľ má k dispozícii nástroje pre nastavenie webového, 
poštového, tlačového, súborového, ... servera (apache, php, postgresql, nfs, 
samba, ...), často bez grafického prostredia.

Uvedené rozdelenie nemá striktné ohraničenie, jednotlivé SW aplikácie možno 
inštalovať aj neskôr a napríklad do pracovnej stanice nainštalovať webový server, či 
do pôvodne serverovú inštaláciu doplniť o grafické prostredie a nástroje pre sadzbu 
textu (LaTex). Medzi najčastejšie používané distribúcie patrí Debian, Gentoo, 
Slackware, Fedora Core, Aurox, Mandriva, SuSE a dajú sa získať priamo z 
webových stránok vo forme iso obrazov.

1. 2. Live distribúcie OS GNU/Linux
Live distribúcie OS GNU/Linux nevyžadujú inštaláciu na HDD počítača. Je potrebné 
zabezpečiť bootovanie z CD/DVD mechaniky (v nastavení BIOS-u). Svižnosť práce s 
live distribúciami závisí od HW vybavenia PC, najmä od veľkosti operačnej pamäte 
RAM a frekvencie CPU. Live distribúcie po nabootovaní umožňujú prácu s údajmi z 



HDD (už aj zápis na NTFS partície), sprístupnia USB výmenné zariadenia a periférie. 
Live distribúcie OS GNU/Linux možno orientačne rozdeliť na niekoľko skupín:

● systémové: minidistribúcie obsahujúce prevažne systémové nástroje a utility 
(SystemRescueCd, Damn Small Linux, Brutalware)

● multimediálne: distribúcie obsahujúce multimediálne prehrávače a kodeky 
(MoviX, GeeXBoX)

● komplexné: distribúcie obsahujúce SW aplikácie pracovnej stanice (Knoppix, 
Danix, Slax, Mandriva One Live, Fedora Live)

1. 3. Ubuntu GNU/Linux
Iso obrazy distribúcie OS GNU/Linux Ubuntu (a klonov Kubuntu, Xubuntu Edubuntu) 
sú jednak vo forme inštalačných médií (Server) a zároveň aj ako Live CD. Po 
nabootovní live verzie je však možnosť túto distribúciu nainštalovať niekoľkými 
klepnutiami v grafickom prostredí na HDD aj bez inštalačných médií. Jednotlivé klony 
sa odlišujú použitým grafickým prostredím (Ubuntu – Gnome, Kubuntu – KDE, 
Xubuntu – Xfce) a výberom SW aplikácii. V distribúcií Edubuntu sú pridané edukačné 
vzdelávacie SW aplikácie a hry, vhodné pre školy.

2 Live CD distribúcia OS GNU/Linux Edubuntu v škole
Ako už bolo spomenuté v 1.2., pre svižný beh aplikácií potrebujeme aj dostatočné 
HW vybavenie. Ak aplikácie z live CD bežia pomaly, je najvyšší čas uvažovať o 
inštalácii na HDD, prípadne o LTSP riešení učebne (viď. nižšie). Žiaci môžu live 
distribúciu používať doma, učitelia doma na prípravu na vyučovacie hodiny a tiež v 
škole. Live distribúcia GNU/Linux Edubuntu má korene v distribúcii Debian 
GNU/Linux a je tak prístupné obrovské množstvo SW  aplikácii aj z repozitárov OS 
GNU/Linux Debian. Edukačné SW aplikácie sú čiastočne lokalizované do 
slovenského jazyka. Dôvody pre použitie distribúcie GNU/Linux Edubuntu v školách 
možno zhrnúť do týchto bodov:

● práca s otvorenými formátmi
● špecifické edukačné SW aplikácie
● jednoduchá možnosť inštalácie na HDD z grafického prostredia
● LTSP podpora tenkých klientov
● nástroje pre prácu v PC učebni (možnosť posielania správ, zdieľanie 

pracovnej plochy, monitorovanie klientskych staníc (bežiace procesy, 
pracovné plochy), možnosť odpojiť klienta)

2.1 Modifikácia Live CD distribúcie OS GNU/Linux Edubuntu
Špecifické požiadavky na SW aplikácie Live CD distribúcie OS GNU/Linux Edubuntu 
možno realizovať jej modifikovaním. Keďže sme obmedzení kapacitou CD média, 
treba rozvážne zvoliť, ktoré SW aplikácie budú priamo súčasťou. Pre ilustráciu 
uvedieme niektoré možnosti modifikácie:

● nastavenie predvoleného jazyka (SK)
● nastavenie predvoleného X manažéra (FluxBox)
● pridanie predvolených zdrojov SW balíkov (Canonical Commercial Repository, 

PLF Medibuntu, ATi & nVidia drivers Ubuntu packages)
● aktualizácia systému, novšie verzie SW aplikácií, opravy
● cielený výber edukačných SW aplikácií (napríklad pre použitie na I. stupni ZŠ 

budeme potrebovať iné SW aplikácie ako v maturitnom ročníku strednej školy)
Live CD OS GNU/Linux možno modifikovať buď v grafickom prostredí (reconstructor, 



uck) alebo pomocou konzolových príkazov. Pri modifikácii v grafickom prostredí je 
tiež možnosť pracovať v chroot prostredí z konzoly. Domovské stránky pre aplikácie 
umožňujúce modifikáciu v grafickom prostredí sú:

● http://reconstructor.aperantis.com/   
● http://uck.sourceforge.net/   

Podrobnejšie informácie pre modifikáciu pomocou konzolových príkazov sú na 
stránke:

● https://wiki.ubuntu.com/LiveCDCustomizationHowTo   

3 LTSP riešenie PC učebne
Filozofiou LTSP (Linux Terminal Server Project) riešenia PC učebne je beh všetkých 
aplikácií na centrálnom serveri. Žiaci majú k týmto aplikáciám prístup pomocou 
klientských staníc (terminálov). Klientská stanica je v podstate vstupno-výstupné 
zariadenie, ktoré zbiera udalosti z klávesnice a myši a zobrazuje výstup na monitore. 
Jediné čo musí bežať na klientskej stanici je jadro OS a klient X servera. Z hľadiska 
HW je preto prvou nutnou podmienkou pre klientské stanice minimálne 32MB 
operačnej pamäte, optimálne tak 64MB – 128MB. Druhou nutnou podmienkou je 
počítačová sieť, vhodný model predstavuje 1Gbit pripojenie servera k switchu 
a odtiaľ ďalej 100Mbit linky ku klientským staniciam. Treťou podmienkou je 
bootovanie klientov zo sieťovej karty, čo dosiahneme buď nastavením v BIOS-e 
alebo vytvorením bootovacej diskety pre konkrétnu sieťovú kartu. Obrazy bootovacej 
diskety možnozískať zo stránky:

● http://www.rom-o-matic.net/   
Čo sa týka servera, tak podstatná je veľkosť operačnej pamäte, pre 15 klientských 
staníc so spusteným X serverom a bežnými SW aplikáciami odporúčame 1-2GB 
RAM. 
Pripojenie klientskej stanice do systému spočíva v zastrčení sieťových káblov a jej 
zapnutí, všetko ostatné sa vykoná samo. Údržba a konfigurácia takejto učebne sa 
redukuje iba na server (správa účtov, konfigurácia služieb poskytovaných serverom 
(DHCP, TFTP, NFS, XDM, ...), inštalácia SW aplikácií, ...). 
Pri použití distribúcie OS GNU/Linux Edubuntu je základná konfigurácia nastavená 
automaticky hneď po inštalácií. Medzi výhody LTSP riešenia PC učebne patrí najmä:

● jednoduchá inštalácia OS GNU/Linux na serveri 
● jednoduchá konfigurácia a údržba učebne 
● jednoduchý upgrade systému a inštalácia SW aplikácií 
● jednoduchá správa používateľských účtov 
● jednoduchá záloha, údaje všetkých žiakov sú umiestnené na centrálnom 

serveri 
● výborná stabilita a bezpečnosť systému 
● možnosť legálne pripojiť viac ako 10 klientov 
● využitie slabších PC 
● cena PC učebne

Záver
Záverom len naše doporučenie:

● pre domácnosti žiakov: Live CD + inštalácia na HDD
● pre domácnosti učiteľa: Live CD + inštalácia na HDD
● pre školu (učiteľ): Live CD + požiadavky na inštaláciu na HDD
● pre školu (správca PC učebne): inštalácia na HDD alebo LTSP riešenie

http://reconstructor.aperantis.com/
http://www.rom-o-matic.net/
https://wiki.ubuntu.com/LiveCDCustomizationHowTo
http://uck.sourceforge.net/


Literatúra:

http://ubuntu-sk.org/ 
http://ubuntu.kayle.sk/ 
http://wiki.ubuntu.cz/ 
http://ubuntu.wz.cz/ 
http://www.edubuntu.org/ 
http://www.frozentech.com/content/livecd.php 

Adresa:

PaedDr. Karol Pauchly
ZŠ s MŠ Chlebnice
E – mail: flatulent@szm.sk 

mailto:flatulent@szm.sk
http://www.frozentech.com/content/livecd.php
http://www.edubuntu.org/
http://ubuntu.wz.cz/
http://wiki.ubuntu.cz/
http://ubuntu.kayle.sk/
http://ubuntu-sk.org/

	Live CD distribúcia OS GNU/Linux Edubuntu pre potreby ZŠ 
	Úvod
	1. Distribúcie OS GNU/Linux
	1. 1. Inštalácie OS GNU/Linux
	1. 2. Live distribúcie OS GNU/Linux
	1. 3. Ubuntu GNU/Linux
	2 Live CD distribúcia OS GNU/Linux Edubuntu v škole
	2.1 Modifikácia Live CD distribúcie OS GNU/Linux Edubuntu
	3 LTSP riešenie PC učebne
	Záver


