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1. ÚVOD 

Tato instalační příručka slouží k provedení úspěšné instalace cloudového operačního systému 

eyeOS verze 2.4.1 na platformě Linux Ubuntu Server 12.04 LTS ve virtualizovaném prostředí 

VMware. Tato příručka popisuje důležité informace, na které je potřeba si dát během instalace pozor a 

popisuje jednotlivé kroky, které je nutné dodržet.  

2. EyeOS systém 

Jedná se o Cloud computingový operační systém, se kterým je možné přistupovat ke všem 

vašim souborům, složkám, kalendáři, kontaktům a mnoha dalším důležitým nástrojům, které využíváte 

k práci. Princip tohoto systému můžete vidět na obrázku 5.3.1. Tento systém je možné nainstalovat na 

osobní počítač nebo domácí server. Při použití na vašem domácím serveru budete mít ve všech vašich 

zařízeních, které používáte, k dispozici všechny aktuální data uložená na tomto serveru. Bude se v 

podstatě jednat o domácí privátní cloud server. EyeOS je uvolněn pod AGPLv3 licencí a pro správné 

fungování na Linuxovém serveru potřebuje pouze Apache 2 server, MySQL databázi a PHP 5. Jde o 

LAMP platformu, která označuje sadu svobodného softwaru pro implementaci dynamických 

webových stránek: 

 

 Linux – operační systém 

 Apache – webový server 

 MySQL – databázový systém 

 PHP, Perl nebo Python – skriptovací programovací jazyky 
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Obrázek 5.3.1 Princip eyeOS 

 

V září 2011 se firma EyeOS rozhodla opustit Open Source model (volně dostupný software) a 

přešla na model komerční. Z toho vyplývá, že tato verze systému již není podporována a slouží jako 

testovací, na internetu ji je možné stáhnout pouze na některých Linuxových fórech nebo webech. Jak 

si tento cloudový systém nainstalovat popisuji v této příručce. 

Během používání systému, se mohou objevovat systémové chyby a některé aplikace nebudou 

fungovat,  jak by opravdu měly. Je to dáno tím, že se jedná o testovací verzi systému, nicméně 

základní funkčnost a použitelnost není nijak omezena. V případě, že se vám eyeOS zalíbí a hodláte ho 

používat ve větší míře nebo aktivněji než dovoluje tato testovací verze, doporučuji zakoupení verze 

komerční. 

3. Požadavky pro úspěšnou instalaci eyeOS 

Při instalaci je nutné mít dobrou znalost práce s operačním systémem Linux Ubuntu Server. Je 

také dobré mít alespoň základní znalost virtualizačního prostředí VMware. 

3.1. Nutné předpoklady 

 Zapnutá virtualizace na vašem PC, laptopu nebo serveru, většinou se zapíná v BIOSu 

 Přístup k internetu 

 Na PC, laptopu nebo server mít nainstalován virtualizační program VMware player, ke 

stažení zde http://www.vmware.com/products/player/ 

http://www.vmware.com/products/player/
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 Mít instalační médium (CD, DVD, ISO) systému Linux Ubuntu server 12.04 LTS, je 

možné si jej stáhnout na těchto stránkách http://www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout 

 Mít nainstalován systém Linux Ubuntu Server ve virtuálním prostředí VMware 

 Stáhnout si instalační balíček eyeOS systému 

http://download.freewarefiles.com/files/eyeos-2.4.1.0.tar.gz 

3.2. Správné nastavení VMware 

Aby vám nainstalovaný Linux správně fungoval v síti, tak je nutné si správně nastavit síťovou 

kartu ve VMware. Jde o to nastavit tzv. přemostěné připojení, což bude vypadat tak, že virtuální stroj 

dostane svou jedinečnou IP adresu, bude do sítě fyzicky připojen jako nový počítač. Toto nastavení je 

nutné, aby nám správně fungoval jako virtuální server. Po kompletním nastavení a nainstalování 

budeme do prohlížeče klienta zadávat právě IP adresu virtuálního serveru.  

Spusťte VMware a klikněte na nainstalovaný operační systém Linux, poté v pravé části okna 

klikněte na položku Upravit nastavení virtuálního stroje (Edit virtual machine settings). Otevře se vám 

okno nové okno, je nutné nastavit síťovou kartu, tak jak vidíte na obrázku 3.2.1. 

Obrázek 3.2.1. Správné nastavení síťové karty ve VMware 

 

http://www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout
http://download.freewarefiles.com/files/eyeos-2.4.1.0.tar.gz
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3.3. Instalace a konfigurace základních balíčků na systému Linux 

Před samotnou instalací eyeOS je nutné nainstalovat na systému Linux všechny důležité 

součásti, bez kterých by eyeOS systém nefungoval. Většina balíčků se instaluje přes terminál. Je tedy 

dobré mít určitou znalost příkazů pro systém Linux. Pokud je během instalace eyeOS při požadavcích 

nějaký balíček označen červenou nebo oranžovou barvou, není doporučeno v instalaci pokračovat. 

V případě pokračování instalace i přes absenci některých balíčků, je možné, že eyeOS sytém nebude 

fungovat správně či vůbec. 

3.3.1. Instalace a konfigurace MySQL 

MySQL je databáze, která pracuje s mnoha aplikacemi. Například specifické aplikace jako 

OSCAR, CMS data, kde jejich profily a informace budou uloženy v MySQL databázi. Při dodržení 

kroků níže nainstalujete a nakonfigurujete velmi jednoduchou MySQL databázi, která bude pracovat s 

eyeOS. Během instalace MySQL se vás systém zeptá na heslo do databáze, zvolte si jej dle vašeho 

uvážení, je důležité si ho dobře zapamatovat, později bude totiž potřeba. 

1. Spusťte si terminál (ve Windows systémech označován jako příkazový řádek) klávesovou 

zkratkou CTRL+ALT+T. 

2. V terminálu zadejte následující příkaz, který umožní instalovat všechny balíčky pod root 

účtem: 

 

Po stisknutí Enter zadejte heslo vašeho uživatelského účtu. Pokud zadáte správné heslo, měl 

byt mít příkazový řádek tuto podobu: 

 

3. Pro instalaci MySQL zadejte tento příkaz:  

 

Pokud jste během instalace dotázáni na heslo, tak ho zadejte, zmáčkněte Tab pro posun na 

<Ok> a potvrďte klávesou Enter. Heslo je nutné si dobře zapamatovat, později bude 

potřeba v kapitole 4. Instalace eyeOS systému! 

4. Po instalaci dokončíte tento proces příkazem: 

 

5. Přihlaste se do MySQL databáze tímto příkazem: 

 

Budete dotázáni na heslo, které jste zadali při instalaci MySQL. 
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6. Nyní vytvořte “eyeos” databázi pomocí těchto příkazů. 

 

 

7. Pro ověření, že je databáze opravdu vytvořena, zadejte příkaz SHOW DATABASES. Měla 

by se vypsat tabulka uvedená níže. 

 

8. Tímto je instalace MySQL dokončena. 

3.3.2. Konfigurace webového serveru Apache 

1. Pokud nemáte nainstalován webový server Apache, tak ho nainstalujte tímto příkazem: 

 

2. Po instalaci zadejte příkaz: 

 

3. Poté je nutné změnit nastavení hodnoty AllowOverride z None na All v default souboru, 

zadejte příkaz: 

 

Poté upravte v části <Directory /var/www/> proměnnou AllowOverride z None na All. 

V editaci souboru se dá pohybovat klasicky šipkami, po přepsání proměnné zmáčkněte 

CTRL+O pro uložení, poté potvrďte klávesou Enter a nakonec pro zavření souboru 

zmáčkněte CTRL+X. 

4. Editací souboru httpd.conf nakonfigurujte jméno pro server. 

 

Soubor je nyní prázdný, proto je potřeba dopsat tento řádek: 

ServerName eyeOS-server 

Uložit CTRL+O, Enter, CTRL+X. 

5. Nyní restartujte službu Apache příkazem: 

 

Tímto je konfigurace serveru Apache hotová. 
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3.3.3. Instalace php5 a konfigurace souboru “php.ini” 

1. Pro instalaci php5 je nutné být v příkazové řádce přihlášen jako root, pokud nejste, zadejte 

příkaz sudo –i. Zadejte tyto příkazy: 

 

 

2. Pro správný běh webového instalátoru EyeOS je potřeba přidělit minimálně 128 MB paměti 

pro PHP proces. Proto je nutné editovat soubor php.ini. V příkazové řádce musíte nyní 

pracovat pod vaším uživatelským účtem. Proto použijte příkaz logout. Příkazový řádek by 

měl začínat vaším uživatelským jménem. 

Použijte příkaz sudo nautilus, tímto příkazem se otevře dialogové okno v privilegovaném 

módu. Přejděte do adresáře /etc/php5/apache2/php.ini. Dvojklikem otevřete soubor php.ini 

a nastavte hodnotu memory_limit na 256M. Pro rychlejší vyhledávání v dokumentu použijte 

zkratku CTRL+F a zadejte hodnotu, kterou potřebujete změnit. 

 

3. Další položky, které je nutné zkontrolovat, a nastavit jsou následující: 

 

 

 

4. V sekci Dynamic Extension je nutné přidat tyto rozšíření: 

 

Po přepsání daných hodnot uložte tyto změny kliknutím na Save. 

5. Restartujte službu Apache příkazem: 

 

Tímto je konfigurace php5 dokončena. 

3.4. Instalace dalších potřebných balíčků a rozšíření pro eyeOS 

Pro správnou a plynulou funkčnost systému eyeOS je nutné doinstalovat ještě pár následujících 

balíčků. Pokud chcete znát vlastnosti a funkčnost jednotlivých balíčků, je nutné do internetového 

vyhledávače vždy zadat název balíčku a za něj systém, pro který je instalován, v tomto případě se 

jedná o Ubuntu. 
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1. Instalace balíčku Stomp.py. 

Zkontrolujte a stáhněte aktuální verzi balíčku pro Ubuntu na adrese 

http://code.google.com/p/stomppy/. Balíček by mě být ve tvaru  stomp.py_x.x.x_all.deb. Po 

stažení najdete balíček ve složce Downloads. Na balíček dvakrát klepněte, spustí se vám 

Ubuntu Software Center, přes které můžete balíček nainstalovat. Spusťte tedy instalaci 

kliknutím na Install v pravé části okna. 

2. Instalace balíčku pro Curl 

Do terminálu zadejte následující příkaz: 

 

Pokud budete vyzváni k zadání hesla, tak ho zadejte (vaše uživatelské heslo). 

3. Instalace rozšíření: 

Recoll 

 

ExifTool 

 

GD rozšíření 

 

Mcrypt rozšíření 

 

SQLite rozšíření 

 

4. Instalace LibreOffice.org 

Tento software je používán na straně serveru pro různé úlohy jako např. tisk do souboru 

PDF a další pokročilé úkoly. Pokud nemáte tento software již nainstalován, tak zadejte do 

terminálu následující příkaz: 

 

5. Instalace Kaazing Gateway 

Z webu http://kaazing.com/download.html si stáhněte a rozbalte aktuální verzi Kaazing 

Gateway pro váš systém. Nejprve doporučuji vytvořit složku ve File System s názvem 

eyeOS-software a do ní rozbalit archiv, který jste si stáhli. Při rozbalování musíte použít 

sudo nautilus. Poté si spusťte terminál a zadejte následující příkaz: 

 

http://code.google.com/p/stomppy/
http://kaazing.com/download.html
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Tímto se spustí Kaazing Gateway Server. Úspěšné spuštění poznáte dle posledního řádku, 

který se vám vypíše v terminálu viz. níže. 

 

Pro zastavení serveru použijte klávesovou zkratku CTRL+C. 

6. Instalace Apache ActiveMQ Daemon 

Z webu http://activemq.apache.org/download.html si stáhněte a rozbalte do již vytvořené 

složky eyeOS-software daný archiv. Poté opět spusťte terminál a zadejte následující příkaz: 

 

Po úspěšném spuštění uvidíte ve výpisu terminálu následující řádek: 

 

K zastavení serveru opět použijte klávesy CTRL+C. 

Tímto posledním krokem jsou všechny potřebné balíčky, rozšíření a instance serverů 

nainstalovány a je možné začít s instalací samotného eyeOS systému. 

4. Instalace eyeOS systému 

Nejprve je nutné nakopírovat si do virtuálního systému instalační archiv s eyeOS systémem 

verze 2.4.1. Instalační archiv najdete na CD s touto instalační příručkou ve složce install. Archiv 

zkopírujte do adresáře /var/www. Pro zkopírování opět použijte příkaz sudo nautilus. Po 

překopírování daného archivu postupujte dle kroků uvedených níže. 

1. Spusťte terminál CTRL+ALT+T a zadejte následující příkazy: 

 

 

 

Posledním příkazem jste rozbalili instalační archiv do nově vytvořené složky eyeOS v 

adresáři /var/www. 

2. Nyní je nutné nastavit práva pro čtení, zápis a spuštění složky eyeOS. Zadejte příkaz: 

 

http://activemq.apache.org/download.html
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3. Nyní otevřete internetový prohlížeč a zadejte adresu: http://localhost/eyeOS/install/. Pokud 

je vše nainstalováno správně, tak se zobrazí úvodní okno instalace systému eyeOS, tak jak 

můžete vidět na obrázku níže. 

 

4. Pokračujte kliknutím na “Install eyeOS 2 on my server”. Na další stránce uvidíte systémové 

požadavky, které jsou nutné pro správnou funkci systému. Pokud jste dodrželi všechny 

předchozí body, tak by se vám měl zobrazit tento výpis: 

http://localhost/eyeOS/install/
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 Z výpisu je patrné, že instalace hlásí nenainstalované rozšíření pro SQLite. Bohužel zobrazená 

informace není správná, je to způsobeno nekompatibilitou eyeOS systému s nejnovějšími ovladači pro 

SQLite. I přes tuto výjimku bude systém fungovat bez problémů, takže můžete bez obav v instalaci 

pokračovat. Pro pokračování klikněte dole na modrou šipku. 
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5. Na další stránce se zobrazí okno pro konfiguraci eyeOS databáze, viz obrázek níže. 

Vyplňte, tak jak vidíte na obrázku, jen u položky “MySQL Password” zadejte heslo, které jste si 

zvolili při instalaci MySQL v kapitole 3.3.1 Instalace a konfigurace MySQL. Do políčka “eyeOS root 

password” zadejte heslo, kterým se chcete přihlašovat do root účtu eyeOS systému. Pokud máte vše 

vyplněno, tak opět klikněte na modrou šipku dole. 

6. Po dokončení instalace se zobrazí následující stránka. Klikněte na “Go to my new eyeOS”. 
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4.1. Přihlášení do systému a připojení z jiných zařízení 

Po kliknutí na “Go to my new eyeOS” se načte přihlašovací obrazovka, viz níže. Tímto 

posledním krokem jste úspěšně dokončili instalaci eyeOS systému. 

Po zadání uživatelského jména “root” a hesla, které jste si zadali při instalaci eyeOS se 

přihlásíte do systému jako Administrátor (správce systému). Na tento server se nyní můžete přihlásit z 

jakéhokoli počítače, který je ve vaší síti. Dokonce je možné se přihlásit i z mobilních zařízení a 

tabletů. Stačí, když do adresního řádku zadáte tento řetězec: “IPadresaVašehoServeru/eyeOS”. 


