
Jak na vývoj
aplikací

pod Linuxem
Přijďte se podívat na Linuxový víkend

kdy kde?
Praha, 24. května 2007,

v budově ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6

kdo může přijít?

Kdokoliv, vstup je zdarma
pro koho je akce určena?

Pro studenty ČVUT
Pro domácí i firemní uživatele Linuxu

Pro začínající nebo budoucí linuxové správce
A na své si přijdou i linuxoví profesionálové

Další informace a registraci naleznete nahttp://www.linux.cz/vikend
Akci pořádá České sdružení uživatelů Linuxu ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT.



Program Linuxového víkendu
Sobota 24. května

10:00 — 11:30 Roman Štrobl, Sun — Vývoj aplikací v NetBeans 6.1
Představení vývojového prostředí, které vzniklo v čechách a oslovilo celý svět.
Dozvíte se o tvorbě webových a desktopových aplikací pomocí Ruby, PHP, Javy
a JavaScriptu v NetBeans.

11:45 — 12:45 Petr Kopač, CZLUG — Eclipse a Java
Javu předstravíme pouze úplným začátečníkům, ale Eclipse možná zaujme
i pokročilé, pokud jej již dávno nepoužívají.

12:45 — 14:00 Polední přestávka aneb obědová pauza
14:00 — 15:30 Honza Král, NetCentrum s. r. o. — Django

Po jistě dobrém obědě se dozvíme o nejvážnějším konkurentovi Ruby on Rails,
o posledních novinkách ve vývoji a zcela novém frameworku pro formuláře.

16:00 — 17:30 Milan Šorm, MZLÚ Brno — Webové aplikace v masivním
provozu

Na závěr si povíme, co nás čeká, když do aplikace přijde mnoho uživatelů
současně. Vývoj systému pro zápis studentů, tvorba modulů do Apache,
cachování a zvládání velkých zátěží vůbec.

17:45 — 19:00 Jan Holešovský, SUSE — Oprav si i Ty svůj oblíbený bug
v OpenOffice.org!

Vývoj aplikací není jen o webu. Třešničkou na dortu bude přednáška o  vývoji
desktopové aplikace.



Několik praktických informací

Na místo se nejlépe dostanete metrem, stanice Dejvická. Po vystoupení ze
soupravy vyjedete východem s ekalátory a na povrch vystoupíte prvním výstupem
vpravo. Obejdete kousíček náměstí po okraji parku a jste přímo v ulici Technická,
první vchod do budovy po pravé straně je ten správný.
Pokud pojedete jinak, pak můžete použít tramvají číslo 20 a 26 nebo autobusů číslo
107, 116, 119, 143, 147, 217, 217.
Při příjezdu autem počítejte s tím, že parkování může být velmi obtížné.
O českém sdružení uživatelů Linuxu
Základním posláním Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux je
sdružovat vývojáře, správce a uživatele operačního systému Linux, vytvářet
vhodné podmínky pro rozvoj, využití a propagaci operačního systému Linux,
pořádat přednášky, odborné semináře, konference a vzdělávací akce pro své členy
i širokou veřejnost. Sdružení funguje od roku 1998. Další informace můžete získat
na stránkách http://www.linux.cz/czlug/.

V textu použité ochranné známky jsou majetkem jejich vlastníků.

P

Akce je pořádána ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechnickou, streaming
zajišťuje AVC studentů ČVUT, pořadatelskou službu Rudná.net.




