KOffice

Èastým argumentem odpùrcù Linuxu na desktopu je údajná neexistence kanceláøského balíku a nekompatibilita s okolním (rozumìj microsoftím) svìtem. Tato výtka byla v jisté dobì urèitì oprávnìná, ale dnes u¾ tak striktnì neplatí. Jedním z kanceláøských balíkù, který tento mýtus boøí, je KOffice.

KOffice je souèástí desktopového prostøedí KDE a v dne¹ním èlánku se zamìøím na jeho nejnovìj¹í verzi 1.1. z KDE 2.2.1, které je souèástí ditribuce Red Hat 7.2. Pro úplnost dodám, ¾e v¹e bylo testováno na poèátaèi s Celeronem 600 MHz se 128 MB RAM.

Nebudu se vìnovat poètu tlaèítek a barvièek textu. Od kanceláøského balíku vìt¹inou chceme napsat text, pøeèíst text, pøípadnì vytvoøit nebo pøeèíst nìjakou tu tabulku v tabulkovém procesoru, ostatní funkce jsou sice hezké na pohled, ale ruku na srdce - kolik lidí pou¾ije v¹echny vychytávky, které mu jeho Word nabízí? Nás bude zajímat hlavnì to, jak si KWord a KSpread poradí s dokumenty z prostøedí MS Windows. Okrajovì se zmíním i o základních funkcích a zpùsobu práce s obìma programy.

KWord
A zaèneme rovnou tím, co asi bude vìt¹inu u¾ivatelù Linuxu v kanceláøi zajímat nejvíce - jak si KWord poradí s dokumenty MS Office, kterými nás bombarduje okolní svìt, a» se nám to líbí nebo ne? 

Mùj test probìhl jednodu¹e - zkusil jsem otevøít nìkolik dokumentù MS Office, které jsem mìl na disku a nìkolik dal¹ích jsem zcela náhodì postahoval z Internetu (pro puntièkáøe dodám, ¾e dokumenty z Internetu jsem získal tak, ¾e jsem vyhledal Googlem nabídka.doc a ceník.doc a nìkolik jich stáhl pro potøebu mého testu).
A výsledek? Celkem jsem otestoval 22 wordovských dokumentù, ka¾dý z jiného zdroje (dva byly prokazatelnì poøízeny v Office XP a jeden ve Wordu 2000 u ostatních mi není pùvod znám). KWord jich bez problémù otevøel dvacet. Dva zbývající dokumenty KWord spolehlivì sestøelily. Oba ale bez problémù otevøel StarOffice a na pohled na nich nebylo nic zvlá¹tního, jedinì snad to, ¾e obsahovaly obrázky. Ty jsou asi nejvìt¹ím slabinou - KWord obrázky nezobrazí, místo nich je v dokumentu pouze znak #. Pøi tvoøení dokumentù obrázky pochopitelnì vkláda bez problémù. Dal¹ím problémem byly vlo¾ené tabulky a grafy z Excelu - místo tabulky byl zobrazen jen shluk nic neøíkajících èísel a informace, ¾e to mìl být list z Excelu, místo grafù opìt znak #. Problematické je i automatické èíslováním odstavcù. KWord ho buï ignoruje a zobrazuje nuly nebo èísluje dobøe, ale zaèíná od nuly, co¾ také není ideální.

Naopak potì¹itelné je, ¾e v¹echny wordovské dokumenty mají naprosto v poøádku èe¹tinu a bez jakýchkoliv úprav je mo¾né je okam¾itì tisknout. Potì¹í i to, ¾e po krachu aplikace je v¹e ulo¾eno, tak¾e pokud tato situace nastane, nepøijdete o rozdìlanou práci.

Tvorba dokumentù
Co se týká tvorby vlastních dokumentù, tak podle mne KWord plnì zvládá v¹e, co bì¾ný èlovìk potøebuje a popisovat funkce textového editoru asi nemá smysl. Za nejvìt¹í slabinu pova¾uji práci s tabulkami - jakmile do dokumentu vlo¾ím tabulku, do dvou minut je KWord "tuhý" a pomù¾e jedinì pøíkaz kill. Toto nastává zcela bez zjevné pøíèiny - jednou to zaviní umístìní kurzoru do buòky, jindy oznaèení èásti textu. Nepøíjemné je i to, ¾e obèas se ztratí funkce klávesových zkratek (napø. CTRL B pro tuèný text) a funkce je dotupná jen pøes menu nebo ikonu. Stejnì tak mi nìkolikrát pøestaly fungovat mrtvé klávesy a nebylo tak mo¾né napsat napø. velké ©È« atd. Po restartu KWordu je v¹echno v poøádku.

Naopak z kladných vìcí stojí jistì za zmínku bezproblémovì fungující èe¹tina jak na monitoru, tak pøi tisku a rovnì¾ bezproblémová kontrola pravopisu (s Ispellem). Samozøejmostí je  i kompletnì poèe¹tìné prostøedí, tak¾e obvyklý argument, ¾e "obyèejná" sekretáøka nebude vìdìt, "která bije", ztrácí na významu.

Výsledek práce v KWordu lze ulo¾it jako dokument pro AbiWord, TeX, HTML, SGML, TXT, RTF. Chcete-li tedy svùj dokument poslat nìkomu z win svìta, nemìl by být problém s formátem RTF. Nemám mo¾nost si výsledný RTF dokument prohlédnout ve Windows, ale mù¾ete to zkusit a o výsledek se podìlit v diskuzním foru. Nepøíjemné je, ¾e KWord zatím neumí RTF èíst, ale podle nápovìdy se na tom usilovnì pracuje. I export do HTML je pomìrnì slu¹ný, mù¾ete si zvolit zda chcete ukládat do HTML 4.01 nebo XHTML 1.0 a k tomu je¹tì tøi varianty -  Spartan (Pouze struktura, bez formatovani), Direct (Formátuje podle HTML, ale bez CSS) a Style (Pro formátování pou¾ije CSS2).

KSpread
A opìt zaèneme tím, co asi zajímá vìt¹inu - jak si KSpread poradí s dokumenty MS Excel? 

Stejnì jako u KWordu jsem zkusil otevøít nìkolik dokumentù MS Office, které jsem mìl na disku a nìkolik dal¹ích, které jsem získal vý¹e popsanou metodou z Internetu (tentokrát jsem Googlu zadal ceník.xls, cena.xls, kalkulace.xls, kalkul.xls, soupiska.xls).

Celkem jsem otestoval dvacet excelovských dokumentù (dva prokazatelnì pocházející z Office XP, ostatní mìly opìt pùvod neznámý), ètrnáct otevøel, ale tøi z toho byly absolutnì neèitelné, byla to jen smìsice nic neøíkajících znakù. ©est dokumentù zpùsobilo pád KSpredu (StarOffice 6 beta otevøel bez problémù v¹echny).

Bohu¾el to, ¾e se dokument povede otevøít je¹tì neznamená, ¾e máte vyhráno. I kdy¾ nevím, jak pøesnì mìli dokumenty vypadat, bylo u nìkterých zøejmé, ¾e nefungují tak, jak jejich autor zamý¹lel. Jeden dokument vypoèítávající cenu z nìkolika øádkù dokonce vypoèetl nìco jiného, ne¾ StarOffice, který to mìl dobøe. Jiné ale fungovaly bez problémù - napø. jeden od Auto Hase, poèítající pojistku pro auta Volvo fungoval naprosto v pohodì a po zadání ceny auta mi pojistku spoèítal.

Tvorba dokumentù
Nejsem ¾ádný "excelovský" specialista, tak¾e mohu pouze konstatovat, ¾e pro mé potøeby, kdy si v KSpredu vedu nìkolik jednoduchých tabulek a obèas nìco seètu, mi KSpred staèí. Svùj výtvor mù¾ete opìt ulo¾it i do jiného formátu, konkrétnì jako HTML, text oddìlovaný èárkami nebo formát pro Gnumeric (a pochopitelnì prostý text, ale to asi není to pravé oøechové).

Závìr
Pokud potøebujete obèas pøeèíst nìjaký ten dokument z Wordu nebo Excelu, máte dost velkou ¹anci, ¾e si s ním KOfficem poradí (s Wordem lépe s Excelem hùøe). Chcete-li mít témìø 100% jistotu, ¾e i bez MS Windows a Office nezùstanete odøíznuti od okolního svìta, doporuèuji mít v záloze je¹tì StarOffice (pokud vám to nedìlá potí¾e, tak obì verze - 5.2 i 6.0 beta). Je to trochu nepohodlné, ale rozhodnì ménì nepohodlné, ne¾ neustále pøepínat do Windows kvùli pøeètení jednoho dokumentu. A to u¾ vùbec nemluvím o u¹etøených desetitisících za licence MS programù.







