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System dla początkujących użytkowników Olá! Dom 6.06
– dlaczego powstał?
Krzysztof Lichota

System Olá! Dom 6.06 powstał z myślą o polskich, początkujących użytkow-
nikach komputera – osobach, które chcą używać komputera jako narzędzia do
pobuszowania w sieci, obejrzenia filmu, czy posłuchania muzyki. Nie są za-
interesowane nowinkami technicznymi, nie rozróżniają portu szeregowego od
równoległego. Komputer ma po prostu być kolejnym użytecznym sprzętem,
jak telewizor. Wokół nas jest wiele takich osób i warto ich zainteresować Li-
nuksem, bo byłby on dla nich systemem dużo bezpieczniejszym od Windows,
a raz ustawiony będzie działać bardzo długo i bez problemów.

System Olá! Dom 6.06, jak sama nazwa wskazuje, powstał na bazie systemu
Ubuntu 6.06, a właściwie Kubuntu 6.06, bo używane jest środowisko KDE. Na
rynku jest wiele dystrybucji Linuksa. Po co tworzyć kolejną? Niestety, prak-
tycznie żadna obecna dystrybucja nie jest dostosowana do wymagań zupełnie
początkujących użytkowników.

Pierwszym wymaganiem jest to, żeby system był po polsku. Wielu z ta-
kich początkujących użytkowników nie zna języka angielskiego, więc jeśli na
początku system przywita nas mnóstwem niezrozumiałych komunikatów, to
na tym się zakończy z nim przygoda. Rzadko która dystrybucja przywita nas
od razu po polsku – w dobrym przypadku da się zmienić język od razu przy
uruchamianiu systemu (co też powoduje pewne trudności, jak ktoś nie zna
angielskiego), w gorszym trzeba przebrnąć przez kilka kroków instalacji pa-
kietów językowych, żeby system zaczął mówić zrozumiałym językiem. System
Olá! Dom ma domyślnie zainstalowane polskie pakiety językowe, domyślnie
uruchamia się po polsku i nawet menu uruchomienia systemu z płyty CD jest
w języku polskim.

Drugim wymaganiem jest to, żeby system zawierał od razu wszystkie po-
trzebne do pracy składniki. Większość początkujących użytkowników boi się
zmieniać cokolwiek w systemie i oczekuje, że wszystko będzie działać bez in-
stalowania jakichkolwiek dodatkowych programów. Większość dystrybucji jest
przeznaczona również na rynek amerykański, w związku z tym z powodów
prawnych nie zawierają takich podstawowych elementów, jak odtwarzacze pli-
ków MP3, czy płyt DVD. A użytkownik oczekuje, że jak włoży do napędu płytę
DVD, to będzie mógł obejrzeć film.

Dlatego w systemie Olá! domyślnie zainstalowana jest obsługa DVD, MP3,
XviD i wielu innych kodeków, w tym WMV, oraz najpopularniejsze programy
– odtwarzacz filmów, odtwarzacz muzyki, komunikatory, przeglądarka WWW,
pakiet biurowy oraz oczywiście kilka gier dla rozrywki.

Rysunek 1. Menu „Start” – dobre rozwiązanie dla nowicjuszy.

Trzecim wymaganiem jest minimalizacja zmian. Początkujący użytkownik
oczekuje, że jeśli nic nie zmienia, to system będzie działać. Niechętnie zmienia
cokolwiek (np. instaluje inną drukarkę), a jeśli już, to oczekuje, że zainstalowa-
nie nowej drukarki nie pociągnie za sobą zmiany przeglądarki WWW. Ciągle
uaktualniane dystrybucje mają ten problem, że każda aktualizacja systemu wią-
że się z ryzykiem, że zainstalowany zostanie nowszy, jeszcze lepszy element
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systemu, który. . . nie będzie działać. Z punktu widzenia początkującego użyt-
kownika to katastrofa, bo nie jest on w stanie przywrócić działania systemu.
Z kolei po wypuszczeniu nowszej wersji systemu, który aktualizowany jest
okresowo (ale za to na wielu obszarach naraz), praktycznie nikt już się nie
przejmuje użytkownikami starszej wersji, a najczęściej proponowanym sposo-
bem naprawienia błędu, czy braku sterownika dla jakiegoś urządzenia jest uak-
tualnienie systemu do nowszej wersji. Problem w tym, że nikt nie gwarantuje,
że w nowszej wersji systemu, która zawiera sterownik do naszej drukarki, nie
będzie problemu z innym elementem systemu.
Oczywiście, aktualizacja systemu do nowszej wersji jest nieraz poza zasięgiem
początkującego użytkownika. Taki użytkownik oczekuje, że jego system pozo-
stanie niezmieniony, łącznie z kolorem ikonek i ich położeniem na pulpicie,
bo do takich jest przyzwyczajony. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest takie,
jak stosowane w. . .Windows. Co jakiś dłuższy czas wypuszczane są główne
wersje, a w międzyczasie można uaktualnić sobie część systemu (przeglądarkę
WWW, sterownik drukarki, część samego kernela, czy program do odtwarza-
nia muzyki). Taki system został przyjęty w distro Olá! – system jest oparty na
stabilnej wersji Kubuntu i przygotowywane są aktualizacje dla najważniejszych
elementów systemu (najpopularniejsze programy – Amarok, Firefox, Wine, ste-
rowniki drukarek, sterowniki kart graficznych). Te aktualizacje są opcjonalne
i użytkownik może sobie je zainstalować w razie potrzeby, ale nie musi, więc
system nie zmieni mu się z dnia na dzień tylko z powodu aktualizacji (poza
poprawkami bezpieczeństwa, oczywiście).

Czwarte wymaganie – kompatybilność. Dystrybucji Linuksa jest dużo i pro-
ducenci oprogramowania nie mają ochoty, ani środków, żeby dostosowywać
swoje produkty do wszystkich. Dlatego system Olá! Dom 6.06 jest oparty na
bardzo popularnej dystrybucji Ubuntu i zgodny z nią praktycznie w 100%. W
ten sposób oprogramowanie napisane dla Ubuntu będzie działać bez proble-
mu w systemie Olá!, dając dostęp do dużej bazy oprogramowania i gotowych
rozwiązań przeznaczonych dla Ubuntu.

Piąte wymaganie – zgodność z Windows. Czy się tego chce, czy nie, dla
Windows powstaje bardzo wiele oprogramowania na świecie. Ważne jest by
użytkownik, który zakupi razem z gazetą grę dla dziecka, albo program do
nauki angielskiego, mógł przynajmniej w większości przypadków ten program
uruchomić. Dlatego w systemie Olá! domyślnie zainstalowany jest Wine i co
jakiś czas przygotowywane są opcjonalne aktualizacje do nowszych wersji, żeby
jak najwięcej programów z Windows dało się uruchomić.

Szóste wymaganie – przyjazność dla początkujących. Początkujący użyt-
kownik nie wie, że Firefox to przeglądarka WWW, a Amarok to odtwarzacz

muzyki. Nie wie, jak założyć sobie konto e-mailowe albo jak nagrać płytę CD.
Dlatego w systemie Olá! przeznaczone jest dla takich właśnie użytkowników
menu „Start” (rys. 1), gdzie w opisowy, przystępny sposób przedstawione są
najpopularniejsze czynności wykonywane na komputerze i wyjaśnione które
programy do tego służą (rys. 2). Ale nie tylko. W systemie wprowadzono wiele
zmian, które mają za zadanie ułatwić życie początkującym użytkownikom, po-
cząwszy od likwidacji wirtualnych pulpitów, które mogą skonfundować począt-
kującego użytkownika, przez stworzenie hierarchii plików na pulpicie, aż do
instalowania programów jednym kliknięciem ze strony WWW systemu (rys. 3).

Rysunek 2. Menu wyboru sposobu komunikacji przez sieć.
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Siódme wymaganie – dostosowanie do polskiej specyfiki. W każdym kraju
są popularne inne programy, inne dominujące firmy. W Polsce mamy na przy-
kład własny protokół komunikatorów internetowych i dystrybucja przeznaczo-
na dla polskiego użytkownika musi go obsługiwać, bo użytkownik oczekuje,
że będzie w stanie rozmawiać ze znajomymi. Dlatego w systemie Olá! jest do-
myślnie zainstalowane Kadu, a ponieważ często z jednego komputera korzysta
kilka osób, to jest możliwość uruchomienia kilku kont naraz. W Polsce najpo-
pularniejszym sposobem dostępu do Internetu jest Neostrada, więc dystrybucja
dla początkujących użytkowników nie może się obejść bez łatwej konfiguracji
tego sposobu połączenia. W systemie Olá! służy do tego graficzny konfigura-
tor, który pozwala bez dostępu do sieci, a tylko używając płyt instalacyjnych
Neostrady, połączyć się z Internetem.

Rysunek 3. Instalacja oprogramowania z sieci.

Ostatnie, ósme wymaganie – wsparcie techniczne. Początkujący użytkownik
musi mieć się do kogo zwrócić, jeśli potrzebuje pomocy, bo nie radzi sobie z ja-
kimś zadaniem. W systemie Olá! pomoc jest świadczona przez forum interne-
towe, jako najłatwiejsze medium komunikacji, które większość użytkowników
zna i jest w stanie obsłużyć, bo to tylko kolejna strona w przeglądarce WWW.

Ale to nie wystarcza. W Internecie jest wiele forów dystrybucji, na których
można się spotkać z opisami typu „otwórz konsolę, wpisz polecenie, wyedytuj
plik”. Konsola to jest ostateczność. Większość czynności da się wykonać na-
rzędziami graficznymi, a jeśli nie, to użytkownik powinien otrzymać gotowy
skrypt, który uruchomi kliknięciem i który zrobi za niego całą robotę, zamiast
zmuszać do „wklepywania” w konsolę poleceń, które dla niego są czarną ma-
gią.

Mam nadzieję, że zachęciłem was do zapoznania się z systemem Olá! Dom
6.06 jako dobrym system dla początkujących użytkowników z waszego oto-
czenia. A twórcy innych dystrybucji mam nadzieję uwzględnią wymagania
początkujących użytkowników w przyszłych wersjach swoich „Linuksów”.

Ten artykuł jest przeznaczony raczej dla zaawansowanych użytkowników
i entuzjastów Linuksa, kolejne będą przeznaczone już dla samych nowicjuszy.
W tym numerze znajdziecie pierwszy z cyklu artykułów o systemie Olá! Dom
6.06, opisujący instalację. W kolejnych numerach przedstawimy w przystępny
sposób używanie systemu dla początkujących.

Przydatne odnośniki

Odnośniki
[1] Strona domowa systemu Olá! http://ola-os.com
[2] Forum systemu Olá! http://ola-os.com/forum
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System dla początkujących użytkowników Olá! Dom 6.06
– uruchomienie i instalacja
Krzysztof Lichota

System Olá! Dom 6.06 to system przeznaczony dla polskich, początkują-
cych użytkowników komputera. Zawiera najpotrzebniejsze i najczęściej uży-
wane programy: przeglądarkę WWW, odtwarzacz muzyki, odtwarzacz filmów,
komunikatory internetowe, programy do obróbki zdjęć i pakiet biurowy. Sys-
tem jest w całości w języku polskim. Można go zainstalować jako jedyny system
na komputerze albo obok systemu Windows. W tym artykule opiszemy sposób
uruchomienia i instalacji systemu. W bieżącym numerze na stronie 3 znajduje
się również artykuł o systemie Olá! Dom 6.06.

W jaki sposób zdobyć system
System rozprowadzany jest w postaci płyty CD, z której można go urucho-

mić i zainstalować. System jest darmowy do użytku domowego, ale można też
kupić płyty do użytku komercyjnego. Można go też spotkać preinstalowanego
na komputerach przez sklepy komputerowe. Wersję do użytku domowego moż-
na pobrać ze strony http://ola-os.com/c/ola-dom-6.06/jak-zdobyc
jako obraz ISO płyty CD, który można nagrać praktycznie każdym progra-
mem do nagrywania płyt CD. Należy tylko zwrócić uwagę, żeby nagrać płytę
z obrazu, a nie nagrać plik ISO na płycie.

Uruchomienie systemu z płyty
Kiedy mamy już nagraną naszą płytę CD, należy uruchomić z niej system.
Jeśli posiadamy zainstalowany system Windows, wystarczy włożyć płytę

do napędu i uruchomić program instalator_ola_606.exe. Graficzny instalator
(rys. 1) dodaje opcję uruchomienia systemu Windows z płyty. Wystarczy zo-
stawić płytę w napędzie i w trakcie uruchomienia systemu Windows wybrać
opcję Uruchomienie systemu Olá! z płyty CD.

Jeśli nie mamy zainstalowanego systemu Windows, trzeba będzie prawdo-
podobnie zmienić kolejność uruchomienia systemu. Jest to trochę trudniejsze,
ale na płycie w pliku index.htm znajduje się przystępny opis krok po kroku,
jak to zrobić.

Kiedy system uruchomi się z płyty, pokaże nam się menu startowe (w ję-
zyku polskim). Wystarczy nacisnąć klawisz Enter, żeby uruchomić system –
domyślnie wybrana jest odpowiednia opcja.

Korzystanie z systemu na płycie
Po uruchomieniu ukaże nam się pulpit systemu. System uruchomiony z pły-

ty jest już zdatny do użytku, ale dość niewygodny, ponieważ nie można używać
napędu CD/DVD (w którym jest płyta). System działa wolniej niż z dysku,
a wszystkie ustawienia są tracone przy wyłączeniu komputera. Dlatego lepiej
zainstalować system na dysku.

Instalacja systemu na dysku
Żeby zainstalować system, należy kliknąć podwójnie na ikonce Zainstaluj

system na dysku znajdującej się na pulpicie (rys. 2).
Uruchomi się program instalacyjny. Na początek zapyta o język, strefę czaso-

wą itp. Domyślnie wybrane są odpowiednie opcje, więc wystarczy klikać Dalej.
Potem pojawi się ekran podania informacji o użytkowniku (rys. 3). W pierw-
szym polu należy wpisać imię i nazwisko (np. Anna Kowalska), w kolejnym
krótką nazwę użytkownika bez polskich znaków (np. ania).

W kolejnych dwóch polach należy wpisać hasło (2 razy takie samo). Zamiast
znaków będą się pojawiać gwiazdki, żeby nikt nie mógł go podejrzeć. To hasło
będzie używane do czynności administracyjnych, więc należy wybrać nietry-
wialne (np. nie takie samo jak nazwa użytkownika), ale jednocześnie takie,
które zapamiętamy, bo będzie czasem potrzebne (np. żeby zainstalować nowy
program czy uaktualnić system). Pole nazwy komputera można zostawić bez
zmian, nie ma ono większego znaczenia.

Kolejnym krokiem jest utworzenie na dysku miejsca na system. Instalator
zaoferuje nam kilka możliwości (rys. 4) i jeśli nie znamy się na wnętrznościach
komputera, należy wybrać opcję automatycznego ustawienia partycji i nie zmie-
niać ich układu samodzielnie.

Jeśli na dysku mamy wolne, niewykorzystane miejsce (to zdarza się rzadko,
chyba że mamy czysty dysk), to pojawi się opcja Użyj największej ciągłej, wolnej,
przestrzeni. Jest to opcja bezpieczna i jeśli mamy taką możliwość, to należy ją
wybrać.

Jeśli mamy na dysku inny system (np. Windows) i można zmniejszyć miej-
sce na dysku przeznaczone dla niego w celu uzyskania miejsca na system Olá!,
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w menu pojawi się opcja Zmień rozmiar XXX i wykorzystaj uwolnione miejsce.
Jest to opcja dość bezpieczna. Suwakiem znajdującym się pod opcjami okre-
ślamy, ile miejsca będzie przeznaczone na Windows po skurczeniu. Rozmiar
oryginalny możemy sprawdzić przesuwając suwak do końca w prawo. Potem
należy przesuwać suwak w lewo, aż rozmiar zmniejszy się o potrzebną nam
ilość miejsca. Zalecane jest zwolnienie co najmniej 5 GB przestrzeni dyskowej.
Jeśli instalator nie może uwolnić zakładanej ilości miejsca, należy ponownie
uruchomić Windows i sprawdzić, czy na dysku jest taka ilość wolnego miejsca
(plus jakiś zapas, np. 1 GB). Jeśli jest, to należy przeprowadzić defragmentację
dysku i spróbować ponownie.

Opcja Wyczyść cały dysk XXX jest bardzo niebezpieczna i należy jej użyć
tylko, jeśli mamy pewność, że na dysku nie ma żadnych ważnych danych
i chcemy wykorzystać cały dysk na system. Powoduje usunięcie wszystkich
danych i przeznaczenie całego dysku na system Olá!.

Po wybraniu odpowiedniej opcji klikamy Dalej i czekamy, aż instalator za-
kończy pracę. Kiedy skończy, pojawi się podsumowanie wybranych opcji in-
stalacji. Wystarczy kliknąć przycisk Zainstaluj, żeby rozpocząć proces instalacji.
Teraz mamy kilkanaście do kilkudziesięciu minut przerwy, gdy system jest
instalowany, więc możemy się zająć czymś przyjemnym.

Kiedy instalator zakończy pracę zapyta, czy chcemy nadal używać systemu
z płyty. Najlepiej wybrać opcję ponownego uruchomienia systemu, żeby roz-
począć korzystanie z naszego systemu zainstalowanego na dysku. Tuż przed
wyłączeniem komputera system wysunie płytę z napędu CD. Należy ją wyjąć
i nacisnąć klawisz Enter. W ten sposób przy uruchamianiu systemu uruchomi
się on z dysku, a nie z płyty.

Uruchomienie systemu z dysku i kończenie instala-
cji

Jeśli wszystko poszło dobrze, system uruchomi się automatycznie z dysku –
nie trzeba nic naciskać. Przy logowaniu nie ma pytania o hasło, więc powita nas
od razu gotowy do pracy pulpit. Można już rozpocząć korzystanie z systemu.

Przed rozpoczęciem właściwej pracy należy wykonać aktualizację systemu,
żeby otrzymać wszystkie poprawki błędów i ulepszenia, które zostały w mię-
dzyczasie dodane. Wystarczy kliknąć na pomarańczowej ikonie z wykrzykni-
kiem, która pojawi się na pasku na dole, żeby uruchomić program aktualiza-
cyjny.

System zawiera od razu zainstalowane najpotrzebniejsze elementy, więc nie
ma konieczności doinstalowywania dodatkowych. Jedynie jeśli chcemy oglądać
animacje na stronach internetowych, należy w przeglądarce Firefox zainstalo-

wać wtyczkę Flash. Żeby to zrobić, należy wejść na stronę, na której jest dużo
elementów Flash (np. www.gazeta.pl) i kliknąć przycisk Zainstaluj brakujące
wtyczki, który pojawi się u góry strony w przeglądarce. Dalej należy postępo-
wać zgodnie ze wskazówkami instalatora.

Jeśli chcemy zainstalować dodatkowe oprogramowanie, można zajrzeć do
katalogu oprogramowania dla systemu Olá! na stronie http://ola-os.com/
c/katalog-oprogramowania albo zajrzeć na forum http://ola-os.
com/forum/, na którym podawane są pliki instalacyjne do potrzebnych pro-
gramów w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Na forum można
też uzyskać pomoc w razie problemów ze sprzętem (np. drukarkami, skane-
rami, aparatami fotograficznymi), jeśli nie wiemy, jakim programem coś zrobić
i we wszystkich innych sprawach związanych z systemem.

Zakończenie
W tym artykule omówiliśmy sposób instalacji i uruchomienia systemu Olá!.

W kolejnym artykule przedstawimy podstawy korzystania z systemu oraz kon-
figuracji sieci, a w następnych zajmiemy się innymi czynnościami wykonywa-
nymi często przez użytkowników – obróbką zdjęć, odtwarzaniem filmów czy
innymi czynnościami związanymi z multimediami.

Odnośniki
[1] Strona domowa systemu Olá! http://ola-os.com
[2] Forum systemu Olá! http://ola-os.com/forum
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Sieciowa instalacja dystrybucji Mandriva Linux 2008 w pra-
cowni komputerowej, część 2
Krzysztof Biskup – Irish

Witam drogich czytelników
przedstawiając drugą część opi-
su instalacji dystrybucji Mandriva
Linux 2008 w pracowni kompute-
rowej. W tej części zaprezentuję jak w miarę szybko zainstalować
system na kilkunastu komputerach klienckich, mając do dyspo-
zycji przygotowany wcześniej serwer instalacji.

Rysunek 1. Komputer pełniący rolę serwera instalacji

Z czym zaczynamy?
Zaczynamy oczywiście mając już zainstalowany system na jednym kompu-

terze, ze skonfigurowanymi i uruchomionymi serwerami NFS i Apache w ce-

lu udostępniania plików dystrybucji w sieci lokalnej. Opis związanych z tym
czynności przedstawiłem w pierwszej części tego artykułu. Dodatkowo mamy
płytę CD, z której starowaliśmy sieciową instalację systemu na serwerze. Opis
jej przygotowania także znajduje się w poprzedniej części tego artykułu. Co jest
więcej – oczywiście 18 komputerów, na których pozostało zainstalować system,
najlepiej w jak najkrótszym czasie.

Rysunek 2. Przygotowanie do instalacji

Przypomnę jeszcze raz, że do zainstalowania potrzebny jest start sytemu
z płyty CD, w celu załadowania sterowników sieciowych. Opcję tą ustawiamy
w BIOS-ie, zapisujemy ustawienia i wykonujemy restart komputera.
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Rysunek 3. Ustalenie kolejności napędów

Instalacja krok po kroku?

Proces instalacji zaczynamy od uruchomienia komputera z włożoną płytą
CD. Po starcie uruchomi się kreator, który pomoże nam w przygotowaniach
do wykonania prawidłowej instalacji.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać jest wskazanie źródeł instala-
cji, w tym przypadku wskazujemy pozycję NFS server. Alternatywną metodą
jest instalacja wykorzystująca protokół HTTP i przygotowany przez nas do tego
celu serwer. Ja opisuję tu jedynie instalację z wykorzystaniem NFS, choć opis
ten może zostać wykorzystany do instalacji z wykorzystaniem protokołu HTTP,
gdyż obie metody wyglądają prawie identycznie.

Po zatwierdzeniu pojawia sie kolejne okno kreatora instalacji, umożliwiające
ustawienie rodzaju połączenia sieciowego, a dokładniej sposób przypisywania
adresu IP. Podobnie jak przy instalacji serwera, wybieramy automatyczne przy-
pisywanie adresu za pomocą serwera DHCP. Jedynie w sytuacji, gdy nasza sieć
jest inaczej skonfigurowana przypisujemy adres ręcznie zgodnie z jej konfigu-
racją, pamiętając o wszelkich z tym związanych zasadach.

Rysunek 4. Okno z listą wyboru źródła instalacji

W kolejnym oknie kreatora możemy podać nazwę komputera dla serwera
DHCP oraz domenę, jeśli jest to wymagane. W przypadku mojej instalacji te po-
la zostawiam puste, ale można tam wpisać nazwę i domenę, jeśli serwer DHCP

Rysunek 5. Okno kreatora służące do podawania adresu IP i katalogu instalacji
serwera NFS
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takowe ustawienia obsługuje. Po zatwierdzeniu tych czynności powinien zostać
uruchomiony interfejs sieciowy, proces taki może chwilkę potrwać.

Kolejne okno kreatora jest bardzo istotne. Służy ono do wpisania adresu IP
serwera NFS i ścieżki do katalogu z plikami dystrybucją. Przykład wypełnio-
nych pól kreatora przedstawia rysunek 5. Oczywiście, każdy musi tu podać
adres IP komputera, na którym jest zainstalowana system z serwerem NFS.

Praktycznie można powiedzieć, że po zatwierdzeniu tego kroku przecho-
dzimy do klasycznej instalacji systemu, ponieważ w tym właśnie momencie
ładuje się program instalacyjny dystrybucji Madriva Linux 2008, który to już
do samego końca poprowadzi nas przez proces instalacji. A opis takiej instalacji
znajduje się w poprzedniej części tego artykułu.

Kilka rad praktycznych
Jedyne na co chcę jeszcze zwrócić uwagę to dwie rzeczy.
Pierwsza to rozwiązanie problemów jakie mogą się pojawić przy zmianie

rozmiarów partycji, w tym przypadku odsyłam do lektury poprzednie części
tego artykułu.

Rysunek 6. Ostatni krok kreatora instalacji

Druga rzecz dotyczy samego sposobu wykonywania instalacji. Ze względu
na to, że system chcemy zainstalować na kilkunastu komputerach, proces może

trwać dość długo, ponieważ szybkość dysku twardego w komputerze pełnią-
cym rolę serwera nie jest zbyt duża. Można znacznie skrócić czas instalacji
wykonując prosty trik, a mianowicie doprowadzić wszystkie komputery do
ostatniego kroku poprzedzającego rozpoczęcie samego procesu instalacji, a na-
stępnie w jak krótszym przedziale czasu zatwierdzić ten krok na wszystkich
maszynach. Co uzyskamy dzięki temu? Dane z dysku będą czytane z wąskiego
przedziału obszaru co znacznie zwiększy jego przepustowość. Jeżeli bufor pa-
mięci będzie dostatecznie duży, a proces instalacji będzie prawie jednoczesny
na wszystkich maszynach, to dane zbuforowane wystarczą Dzięki temu proces
instalacji na wszystkich maszynach może ulec skróceniu nawet do kilkunastu
minut.

Rysunek 7. Czas instalacji

Ta czynność, choć prosta, może skrócić proces instalacji nawet kilkakrotnie.
Po zakończeniu instalacji warto jeszcze zadać sobie odrobinę trudu, aby

skonfigurować źródła instalacji i aktualizacji dystrybuji. W tym celu urucha-
miamy Centrum Sterowania Mandriva, w nim zakładkę Zarządzanie oprogra-
mowaniem, a następnie pozycję Konfiguracja nośników do instalacji i aktualizacji
(rys. 8). Dzięki tej opcji możemy pobrać najnowsze aktualizacje bezpośrednio
z serwerów FTP. Jeżeli dysponujemy wolnym łączem internetowym możemy
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samodzielnie przygotować serwer z aktualizacjami pobierając je na jeden kom-
puter i udostępniając pozostałym.

Rysunek 8. Zarządzanie oprogramowaniem

Zakończenie
Mam głęboką nadzieję, że przedstawiony tutaj materiał może pomóc nie

jednej osobie w instalacji i konfiguracji dystrybucji Mandriva Linux 2008 w pra-
cowni komputerowej lub innym miejscu gdzie znajduje sie spora liczba kom-
puterów połączonych w siec lokalną. Przy tej okazji myślę, że rozwieje to także
mity o tym, jak taki proces jest trudny skomplikowany i czasochłonny. Dodam
jeszcze jedno: w ten sam sposób możemy zainstalować inne dystrybucje.
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Mandriva 2008.1 okiem użytkownika Ubuntu
Adam Zieliński

Wiosna to wspaniały okres dla każdego miłośnika systemów
z pod znaku uśmiechniętego nielota. W tym czasie wielu głów-
nych graczy przedstawia najnowsze wersje swoich produktów.
W tym zacnym gronie nie mogło zabraknąć najnowszego dziec-
ka deweloperów francuskiej firmy Mandriva – Mandrivy Linux
2008.1 Spring.

Naturalnym ludzkim odruchem na wiosnę jest pragnienie odmiany. Ja po-
stanowiłem zrezygnować na jakiś czas mojego ulubionego Ubuntu i popraco-
wać w Mandrivie, a premiera najnowszej wersji była doskonałą okazją, by to
zrobić.

Co pobrać? Czyli mnogość dostępnych wersji
Podobno dla większości z nas liczy się pierwsze wrażenie, jakie ktoś lub

cos na nas wywrze. Pod tym względem Mandriva wydaje się nie do pobicia.
Już na samym początku zostajemy mile zaskoczeni ilością dostępnych wersji
systemu do pobrania. Każdy może znaleźć coś dla siebie i wbrew obiego-
wej opinii, system ten nie ma nastawienia komercyjnego – do wygodnej pracy
nie trzeba wydawać ani złotówki. Za darmo można pobrać wersję Mandri-
va Linux 2008.1 Spring Free na trzech płytach CD lub jednej DVD. Zawiera
ona jedynie oprogramowanie open source oraz znany i sprawdzony instalator
Mandrivy. Wersja ta jest przeznaczona dla użytkowników, dla których wolność
oprogramowania jest najważniejsza, jak i tych którzy potrzebują klasycznego
instalatora. Kolejna darmowa wersja to Mandriva One. Jest to edycja LiveCD
z możliwością instalacji na twardym dysku. Oprócz wolnego oprogramowania
zawiera ona także komercyjne elementy takie jak: wtyczka flash, sterowniki
m.in do bezprzewodowych kart sieciowych oraz kart graficznych. Edycja ONE
dostępna jest w dwóch wersjach: jednej zawierającej kompletne środowisko
KDE oraz drugiej zawierającej konkurencyjne dla KDE środowisko GNOME.
Dostępne są również wersje komercyjne takie jak PowerPack czy też płatna
wersja Mandriva Xtreme w kilku odmianach (m.in. USB). Trwają prace nad
najnowszą polską edycją Mandrivy Xtreme 2.1, która zostanie stworzona przez
programistów firmy Amazis w oparciu o wersję 2008.1 Spring. Ja postanowiłem
pobrać i zainstalować w celu przetestowania i zrecenzowania wersję Mandiva
One ze środowiskiem GNOME.

Obsługa sprzętu, czyli nie wyrzucaj swojego stare-
go komputera!

System zainstalowałem na dwóch komputerach. Pierwszym był stary już
desktop PC z procesorem Duron 900Mhz i 512MB Ram, drugim laptop Think-
pad R60 – wyposażony w podzespoły Intela(karta graficzna, WiFi, chipset). Na
komputerze wyposażonym w nie najmłodszy już procesor firmy AMD system
zainstalował się bez większego problemu. Ponadto mile zaskoczyła mnie jego
wydajność, jaką uzyskałem na tej konfiguracji sprzętowej. Była ona oczywiście
daleka, od tej osiąganej przez najnowszy sprzęt, ale wbrew moim obawom
pozwalała na w miarę wygodną pracę. Jeżeli komuś zależy szczególnie na
prędkości systemu, powinien wybrać lżejsze środowisko graficzne XFCE, co
z kolei powinno zaowocować szybszą pracą całego systemu. Warto nadmienić,
że XFCE można bardzo łatwo dodać do zainstalowanego już wcześniej systemu,
korzystając z pakietu task-xfce.

Obsługa laptopów zawsze była piętą achillesową wszystkich dystrybucji
Linuksa. Fakt ten wynika po części z niechęci producentów sprzętu do opro-
gramowania. Dlatego też byłem mile zaskoczony przez Mandrivę, która bez
problemu uruchomiła się z płyty CD, wykryła oba rdzenie zainstalowanego
w laptopie procesora oraz karty rozszerzeń. Tak więc w już w trybie LiveCD
byłem w stanie skorzystać z sieci bezprzewodowej. Deweloperzy Mandrivy
w doniesieniach prasowych chwalą się poprawieniem obsługi kart bezprzewo-
dowych i rzeczywiście tak jest w praktyce. Na pochwałę zasługuje zastoso-
wanie własnych autorskich narzędzi do obsługi połączeń bezprzewodowych,
które sprawują się dużo lepiej niż NetworkManager, stosowany powszechnie
w innych dystrybucjach. Udało mi się nawiązać połączenie z ukrytą siecią szy-
frowaną za pomocą WPA, z czym NetworkManager z Ubuntu 8.04 ma duże
problemy. Dobrym pomysłem jest też umieszczenie w repozytoriach starszej
wersji sterownika do kart WiFi Intela (IPW3945), w niektórych konfiguracjach
działa on sprawniej niż nowszy. Hibernacja i usypianie systemu działają bez
żadnej dodatkowej konfiguracji systemu. Jedynym problemem dla niektórych,
mniej zaawansowanych użytkowników może okazać się obsługa niektórych
dodatkowych przycisków funkcyjnych.
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Dostępne oprogramowanie, czyli to co tygryski lu-
bią najbardziej

Według zapewnień prasowych nowa wersja systemu, oprócz zmiany nume-
rów wersji programów, które wchodzą w jego skład, przynosi wiele uspraw-
nień. Po instalacji uruchomiłem Centrum Sterownia, będące czymś w rodzaju
windowsowego Panelu sterowania. Od czasu kiedy po raz ostatni korzystałem
z Mandrivy, wiele się tu zmieniło, pojawiło się kilka nowych pozycji. Ciekawą
i dla niektórych zapewne bardzo użyteczną opcją w systemie jest tzw. Kontrola
rodzicielska. Z tego co wiem żadna inna dystrybucja nie oferuje tego rodzaju
funkcji.

Rysunek 1. Mandriva Linux 2008.1 w akcji

Pierwszą czynnością jaką zawsze wykonuję po instalacji systemu, jest po-
branie moich ulubionych programów, z których codziennie korzystam. I tu po
raz kolejny zostałem mile zaskoczony przez nową edycję Mandrivy. Okazało
się, że zainstalowany system zawiera dobrze skomponowany zestaw narzędzi

do codziennej pracy, z którego możemy natychmiast zacząć korzystać. W jego
skład wchodzą następujące programy: OpenOffice.org 2.4, GIMP, komunikator
Pidgin, odtwarzacze audio-wideo. Trochę dziwi mnie decyzja o zastosowaniu
Firefoxa w wersji 2 – moim skromnym zdaniem wersja 3 powinna się znaleźć
jako dodatek w repozytorium. Narzędzia do zarządzania oprogramowaniem
zostały znacząco ulepszone, konfiguracja repozytoriów następuje automatycz-
nie, a użytkownik jedynie wskazuje serwer z pakietami. Czynności takie jak
wyszukiwanie, dodawanie, usuwanie pakietów, aktualizacja repozytoriów sys-
tem wykonuje dużo szybciej. Domyślnym środowiskiem graficznym jest KDE.
Na pochwałę zasługują domyślne ustawienia trafnie dobrane przez dewelo-
perów Mandrivy. Praca z tym środowiskiem jest dużo wygodniejsza niż np.
w Kubuntu. Dodatkowo można zainstalować najnowsze KDE4. Ciekawostką
jest zastosowanie tapety zmieniającej swój kolor zależnie od pory dnia.

Multimedia gramy i śpiewamy
Instalacja obsługi multimediów sprawia wiele problemów początkującym

użytkownikom. Z przyczyn patentowych i licencyjnych w darmowych wer-
sjach Mandrivy nie ma miejsca dla zamkniętych kodeków audio-wideo. Kiedy
próbowałem odtworzyć plik zakodowany kodekiem divx, zamiast tradycyjnego
komunikatu o braku dostępności kodeka, uruchomiony został program Code-
ina, który zaproponował mi zakup odpowiednich kodeków ze sklepu Fluendo
lub pobranie z repozytoriów Mandrivy. Po wybraniu drugiej opcji program
automatycznie pobrał i zainstalował kodeki, nie musiałem nawet restartować
odtwarzacza, aby móc w obejrzeć film.

Na pochwałę zasługuje również nowy podsystem dźwięku PulseAudio, któ-
re ma usprawnić obsługę wielu urządzeń audio oraz wielu źródeł dźwięku
jednocześnie.

Podsumowanie
Inżynierom z Mandrivy udało się stworzyć bardzo dobry produkt, mogący

pomóc im odzyskać część rynku utraconego na korzyść Ubuntu czy też Open-
SUSE. Oczywiście nie jest to system bez wad, pomimo wielu ulepszeń (w gra-
ficznych programach do zarządzania pakietami), nadal, moim zdaniem, dużo
wygodniejszym narzędziem do zarządzania pakietami jest Synaptic. W moim
laptopie nie działały z pudełka przyciski funkcyjne. Kiedy używałem na moim
laptopie wersji Live CD, nie działały poprawnie przyciski funkcyjne znajdujące
się w systemie.
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Rysunek 2. Instalacja kodeków

Do niewątpliwych zalet systemu Mandriva zaliczyłbym: bardzo dobrze do-
brany zestaw oprogramowania na płycie Mandriva One, niezłą wydajność sys-
temu nawet na słabszych konfiguracjach, dobrą obsługę połączeń bezprzewo-
dowych oraz liczne graficzne konfiguratory (tzw. draki). Jeśli do tej pory nie
widziałeś Mandrivy, pora abyś zapoznał się z najnowszą jej wersją, a jeśli miałeś
już kiedyś z nią styczność powinieneś koniecznie odświeżyć starą znajomość,
bo naprawdę warto.
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Bądź na czasie dzięki Mandriva Online
Adam Zieliński

Jedną z podstawowych i najważniejszych czynności administra-
cyjnych jest utrzymywanie systemu w aktualnej wersji. Pobierając
uaktualnione pakiety, usuwa się z systemu luki bezpieczeństwa,
błędy oraz dodaje nowe funkcje. Jest to szczególnie ważne w opro-
gramowaniu open-source, gdzie zmiany następują bardzo dyna-
micznie.

Samodzielne śledzenie zmian może być bardzo trudne, biorąc pod uwagę,
że na system operacyjny składają się setki pakietów. Użytkownikom Mandri-
vy pomagają Mandriva Online oraz drakrpm-update. Mandriva Online śledzi
na bieżąco zmiany na serwerach, po czym informuje o ewentualnych uaktual-
nieniach za pomocą specjalnego apletu pulpitu. Użytkownik może uruchomić
draka drakrpm-update, zapoznać się z listą pakietów, opisem zmian i popra-
wek.

Mandriva Online to nazwa zbioru usług, mających na celu dostarczenie na-
rzędzi upraszczających proces aktualizacji, dostarczany jest przez pakiet rpm
o nazwie mdkonline. W jego skład wchodzą następujące narzędzia:
1. mdkupdate – program powłoki, umożliwiający automatyczne pobieranie

i instalację aktualizacji, może być wykorzystany w połączeniu z cronem,
2. mdkapplet – applet działający w pasku systemowym, informuje użytkow-

nika o nowych aktualizacjach do pobrania.
Dzięki mdkapplet użytkownik nie musi pamiętać o regularnym sprawdza-

niu, czy są dostępne nowe poprawki, a jeśli są, będzie mógł uruchomić draka
„Aktualizacja systemu”. W najnowszej wersji Mandrivy 2008.1 Spring narzę-
dzia do zarządzania oprogramowaniem zostały w dużym stopniu przebudo-
wane i usprawnione. Zmiany nie ominęły programu Mandriva Online. Applet
mdkapplet został przebudowany; widoczny jest tylko wtedy, gdy dostępne są
nowe aktualizacje, lub kiedy sprawdzany jest stan serwera aktualizacji. Jeżeli
system jest aktualny, aplet zostaje ukryty w celu oszczędzenia miejsca na ekra-
nie. W najnowszej wersji korzysta on z zalet biblioteki libnotify, dzięki czemu
komunikaty wyświetlane są w estetycznej formie, przypominającej komiksowe
dymki. Aby nie obciążać systemu na starcie, pierwsze sprawdzenie serwerów
aktualizacji odbywa się kilka minut po uruchomieniu komputera. Użytkownik
jest też informowany o ilości danych, które zostaną pobrane, funkcja ta jest bar-
dzo pomocna użytkownikom korzystającym z łącz o mniejszej przepustowości.

Konfiguracja aktualizacji
Konfiguracja serwerów aktualizacji jest bardzo łatwa. Najprościej jest sko-

rzystać z odpowiedniego draka: „Konfiguracja nośników do instalacji i aktuali-
zacji”, który znajduje się w zakładce „Zarządzanie oprogramowaniem w Cen-
trum Sterownia” (rys. 1). W draku należy kliknąć przycisk „Dodaj”, z internetu
zostanie pobrana lista repozytoriów z oprogramowaniem, z której należy wy-
brać jeden, najlepiej taki, który zlokalizowany jest najbliżej (rys. 2). Drak pobie-
rze z serwera listę pakietów oraz skonfiguruje dostępne repozytoria (rys. 3).

Rysunek 1. Centrum zarządzania oprogramowaniem
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Rysunek 2. Wybór serwera z oprogramowaniem

Użytkownicy wersji rozwojowej Cooker jako źródła aktualizacji powinni za-
znaczyć również standardowe repozytoria (Main, Contrib, Non-free).

Aktualizacje Xtreme 2 i Power Pack
W Mandrivie Xtreme 2 narzędzie Mandriva Online nie jest instalowane

domyślnie, na szczęście jego instalacja sprowadza się jedynie do pobrania 3
pakietów o łącznym rozmiarze 3MB. Aby go zainstalować, wystarczy zainsta-
lować pakiet mdkonline (rys. 4). Po jego instalacji i ponownym zalogowaniu się
do środowiska graficznego w pasku systemowym będzie znajdował się aplet
mdkapplet (rys. 5).

Rysunek 3. Prawidłowo skonfigurowane serwery z oprogramowaniem

Rysunek 4. Instalacja pakietu mdkonline
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Rysunek 5. Czerwony wykrzyknik informuje o nowych aktualizacjach

Dla użytkowników wersji PowerPack i Xtreme przygotowane zostały spe-
cjalne serwery z aktualizacjami, konfiguruje się je poprzez stronę internetową
klubu (http://www.mandrivaclub.pl/), w panelu zarządzania, w sekcji „aktuali-
zacje” należy wybrać link „Skonfiguruj źródło aktualizacji” (rys. 6), jeżeli nie
dodano wcześniej żadnego komputera, należy wybrać link „Dodaj komputer do
aktualizacji” (rys. 7). W wyświetlonym formularzu podać należy rodzaj dystry-
bucji (PowerPack lub Xtreme), wersję (32 czy też 64 bitowa), nazwę komputera,
istnieje też możliwość informowania o nowych aktualizacjach poprzez e-mail
(rys. 8). Na kolejnej stronie, po kliknięciu przycisku „Dodaj”, wyświetlone zo-
staną szczegółowe informację o konfiguracji źródeł aktualizacji. Wyświetlone
polecenia należy wykonać jako root w konsoli (rys. 9). Polecenia zawierają uni-
katowe hasła do serwera z aktualizacjami, dlatego nie należy ich udostępniać.

Rysunek 6. Konfiguracja nowego źródła aktualizacji.

Rysunek 7. Dodawanie nowego komputera.

Rysunek 8. Konfiguracja.

Rysunek 9. Szczegóły konfiguracji.

Użytkownicy wersji Power Pack mogą dodać repozytoria wersji Xtreme 2
bez obawy o problemy z integralnością systemu. W przypadku Xtreme 2, repo-
zytoria Power Pack dodawane są domyślne. Dzięki temu można jeszcze bardziej
rozszerzyć funkcjonalność systemu.
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Dla zaawansowanych
Aktualizację systemu można przeprowadzić również z poziomu konsoli,

wystarczy jako root wpisać:

#urpmi -auto-update

Dodatkowa opcja -auto uruchomi program w trybie nieinteraktywnym, gdzie
stosowane będą domyślne odpowiedzi. Więcej parametrów znaleźć można na
stronach dokumentacji polecenia urpmi (man urpmi).

Sprawdzanie aktualizacji
Po skonfigurowaniu źródeł aktualizacji, znajdujący się w pasku systemo-

wym mdkapplet poinformuje o nowych poprawkach specjalnym komunikatem

Rysunek 10. Ostrzeżenie o nowych aktualizacjach.

(rys. 10). Natychmiastowe sprawdzenie repozytoriów można wymusić wybie-
rając opcję „Sprawdź aktualizacje”, z menu podręcznego appletu dostępnego
pod prawym przyciskiem myszy.

W niektórych przypadkach może pojawić się komunikat o zablokowaniu
bazy rpm; oznacza to, że jakiś inny program wykonuje operacje związane z za-
rządzaniem oprogramowaniem (rys. 11).

Rysunek 11. Ostrzeżenie o zablokowaniu bazy rpm.

Aby zainstalować aktualizacje, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na
ikonie apletu i wybrać z menu opcje „Instaluj aktualizacje”; system poprosi
o hasło roota i uruchomi draka „Aktualizacja systemu z zakładki Zarządzanie
oprogramowaniem”. W wyświetlonym oknie można przejrzeć szczegółową li-
stę i opis dostępnych aktualizacji, istnieje możliwość wybrania pakietów które
nie zostaną zainstalowane, zaleca się instalację wszystkich (rys. 12).
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Rysunek 12. Przegląd pakietów do aktualizacji

Aby zainstalować aktualizacje, należy wcisnąć przycisk „Aktualizuj”, system
sprawdzi wówczas ewentualne zależności wśród pakietów i wyświetli listę
oprogramowania do pobrania, ilość danych do ściągnięcia oraz ile zajmą one
miejsca na dysku. Po kliknięciu OK rozpocznie się proces aktualizacji systemu
(rys. 13).

Rysunek 13. Po zatwierdzeniu system pobierze i zainstaluje aktualizacje.

Warto pamiętać o regularnym przeprowadzaniu aktualizacji, dzięki czemu
można uchronić system przez włamaniem, usunąć uciążliwe błędy w oprogra-
mowaniu, czy też dostarczyć nowe funkcje.

Rozstrzygnięcie konkursu
Niniejszym mam przyjemność ogłosić zwycięzcę konkur-
su na logo vortalu SUSE.Ehelp.pl zamieszczonego w 20.
numerze Dragonii – został nim Lightnir.
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Baza pod kontrolą konsoli – część 9
Krzysztof Biskup – Irish

Witam i zapraszam do zapoznania
się z kolejnym zbiorem informacji do-
tyczących MySQL. W bieżącym artyku-
le opiszę bardziej szczegółowo kwestię
nadawania i odbierania uprawnień do bazy użytkownikom z wy-
korzystaniem poleceń GRANT i REVOKE.

Do numeru dołączony jest plik zawierający odpowiednie zapytania do bazy.
Przed wykonywaniem ćwiczeń jego zawartość wklejamy do konsoli mysql.

Na początek przedstawię pełną składnię zapytania GRANT, a w dalszej
części opiszę poszczególne jej części.
GRANT typ_uprawnien [(lista_kolumn)]
[, typ_uprawnien[(lista_kolumn)] ...]
ON {nazwa_tabeli | * | *.* | nazwa_bazy.*}
TO nazwa_uzytkownika [IDENTIFIED BY ’hasło’]
[REQUIRE

NONE
[{SSL | X509}]
CIPHER szyfr [AND]
[ISSUER certyfikujący [AND]]
[SUBJECT zakres]]

[WITH [GRANT OPTION | MAX_QUERIES_PER_HOUR # |
MAX_UPDATES_PER_HOUR # |
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR # ]]

W wersjach MySQL wcześniejszych niż 3.22.11 instrukcja GRANT niczego nie
robiła. Uprawnienia mogą dotyczyć baz danych, tabel lub poszczególnych ko-
lumn. Tabela może zostać podana jawnie, może też zostać podana jako wildcard
(*) – wtedy odwołanie dotyczy uprawnienia do wszystkich tabel z bieżącej bazy
danych. Można użyć *.* – mamy wtedy uprawnienia do wszystkich tabel we
wszystkich bazach, lub jako nazwa_bazy.* – w tym przypadku operujemy na
wszystkich tabelach z danej bazy danych. Zbiór wszystkich uprawnień przed-
stawia poniższa tabela

Nazwa Znaczenie
ALL Wszystkie uprawnienia, włączając w to GRANT.
ALTER Zezwolenie na użycie zapytania ALTER, czyli

zmiany struktury tabeli.
CREATE Zezwolenie na użycie zapytania CREATE, czyli

tworzenia tabeli.
DELETE Zezwolenie na użycie zapytania DELETE, czyli

usuwania wierszy tabeli.
DROP Zezwolenie na użycie zapytania DROP, czyli

usuwania całych tabeli.
FILE Zezwolenie na tworzenie i usuwanie całych baz

danych oraz na zarządzanie plikami logów.
INDEX Zezwolenie na użycie funkcji CREATE INDEX

oraz DROP INDEX, czyli możliwość usuwania
i tworzenia indeksów z tabeli.

INSERT Zezwolenie na użycie zapytania INSERT, czyli
możliwość wstawiania do tabeli wierszy.

PROCESS Zezwolenie na użycie funkcji SHOW FULL
PROCESSLIST, czyli możliwość wyłączania (za-
bijania) wątków.

RELOAD Zezwolenie na użycie funkcji funkcji FLUSH,
czyli możliwość odświeżania tabel wewnętrz-
nych.

SELECT Zezwolenie na użycie zapytania SELECT, czyli
możliwość czytania danych.

SHOW DATABASES Zezwolenie na użycie zapytania SHOW DATA-
BASES, czyli wyświetlania listy baz danych.

SHUTDOWN Zezwolenie na wyłączanie serwera MySQL.
UPDATE Zezwolenie na użycie zapytania UPDATE, czyli

możliwość modyfikacji wierszy w tabelach.
USAGE Brak jakichkolwiek przywilejów.

Tabela 1

Zobaczmy teraz jak może wyglądać przykładowe polecenie nadające użyt-
kownikowi konkretne uprawnienia do wskazanej tabeli i bazy:
GRANT SELECT ON katalog.lista TO ’gosc’@’localhost’;
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Rysunek 1.

Po wykonaniu tych czynności kończymy pracę z mysql wydając polecenie:
EXIT;

a następnie logujemy się na konto użytkownika gosc:
mysql -u gosc

aby przetestować jego prawa dostępu. Na początek zobaczmy, jakie bazy da-
nych wyświetlą się po wydaniu zapytania:
SHOW DATABASES;

Jak widać, wśród wyświetlonych baz (rys 3) nie ma bazy mysql. Jest to
oczywiście spowodowane ograniczeniami konta. Wybierzmy teraz bazę ’kata-
log’. W tym celu wydamy polecenie:
USE katalog;

i zobaczmy, jakie są w tej bazie tabele, wykorzystując zapytanie:
SHOW TABLES;

Jak widać (rys 3), mamy tam tabelę ’lista’, do której nadawaliśmy prawo użyt-
kownikowi.

Rysunek 2. Koniec pracy i logowanie się na konto gosc

Rysunek 3. Wyświetlanie baz danych i limity tabel w bazie ’katalog’

Sprawdźmy teraz, czy prawo do czytania tabel posiada użytkownik gosc.
Najłatwiej to sprawdzić wywołując zapytanie w postaci:
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SELECT * FROM lista;

W moim przypadku nie było najmniejszego problemu – zostały wyświetlone
wszystkie kolumny (rys 4). Sprawdźmy, co się stanie jeżeli spróbujemy zmienić
zawartość tabeli. Wydajmy więc zapytanie:
INSERT INTO lista VALUES("Krzysztof", "Biskup", 4);

Wynik (rys 4) nie powinien nas dziwić – przecież nadaliśmy prawo do czytania,
a nie do modyfikowania tabeli „lista”.

Rysunek 4. Wyświetlanie i próba modyfikacji zawartości tabeli

Skoro można nadawać uprawnienia, można je także odbierać. Do tego celu
służy polecenie REVOKE, a jego składnia wygląda następująco:
REVOKE typ_uprawnien [(lista_kolumn)]
[, typ_uprawnien[(lista_kolumn)] ...]
ON {nazwa_tabeli | * | *.* | nazwa_bazy.*}
FROM nazwa_uzytkownika [, nazwa_uzytkownika ...]

Zapiszmy jeszcze przykład użycia tego polecenia. Wcześniej musimy zalogować
się na konto użytkownika root.
REVOKE SELECT ON katalog.lista FROM gosc;

Po wydaniu tego polecenia przechodzimy do konta gosc i wydajemy polecenie:
SHOW DATABASES;

Rysunek 5. Odebranie praw do czytania tabeli

Co ciekawe, wśród wyświetlonych baz (rys. 6) nie ma interesującej nas ba-
zy katalog, ponieważ nie mamy prawa do czytania zawartości ani jednej tabeli
w tej bazie.

Rysunek 6. Lista wyświetlonych tabel

Jak widać z powyższych przykładów nadawanie i odbieranie praw dostępu
jest bardzo prosta czynnością.

To już koniec artykułu, który był ostatnim z tej serii. Od następnego numeru
Dragonii zajmiemy się obsługą MySQL z poziomu PHP.
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WxMaxima
Rafał Topolnicki

Był rok 1998. William Shelter uzyskał wówczas pozwolenie na
publikacje kodu źródłowego programu Macsyma na licencji GPL.
Przy okazji, zmienia nazwę programu na Maxima. Od tego czasu
minęło 10 lat, w ciągu których Maxima przeżyła burzliwy rozwój.

Ale po kolei. Macsyma, rozwijana w MIT od końca lat 60tych, jest pro-
gramem typu CAS (Computer algerba system), służącym do wykonywania
obliczeń symbolicznych.

W dużym skrócie oznacza to, że program potrafi wykonywać obliczenia nie
tylko na liczbach, ale również na symbolach, przez co spektrum jego zastoso-
wań znacząco rośnie. Wśród wielu funkcji programu znajdziemy te związanie
z algebrą – operacje na wektorach, macierzach i listach, rozwiązywanie równań
oraz układów równań, jak i analizą matematyczną – obliczanie pochodnej, cał-
kowanie, rozwijanie w szereg Taylora, znajdowanie granic funkcji, znajdowanie
NNW i NWD oraz wiele innych. Dodatkowo, do dyspozycji mamy wiele narzę-
dzi do upraszczania zapisu. Jeżeli dodać do tego obliczanie sum i iloczynów
skończonych jak i nieskończonych, rysowanie wykresów funkcji (za pomocą
gnuplot) oraz język programowania, uzyskujemy potężne narzędzie, niezwykle
pomocne zarówno na studiach jak i w późniejszej pracy. Wszystko za darmo
i zaopatrzone w intuicyjny interfejs.

Czym jest tytułowa wxMaxima?
Sama Maxima jest narzędziem działającym w trybie tekstowym, dlatego jej

obsługa może czasami przysparzać problemy. wxMaxima jest nakładką graficz-
ną, która umożliwia wygodną pracę oraz nie zmusza nas do nauki i pilnowania
składni. Oba programy zapewne znajdują się w repozytoriach Twojej dystry-
bucji. Teraz najwyższy czas na instalację. U mnie, na systemie Archlinux, po
uruchomieniu wxMaximy pojawiała się informacja o niemożności połączenia
się z Maximą. Aby temu zaradzić, wystarczy dodać do pliku /etc/rc.conf
w ustawieniach sieci wiersz:
lo="lo 127.0.0.1"

Podstawy podstaw
Nie sposób w tak krótkim artykule przedstawić wszystkie możliwości tego

programu, dlatego chciałbym zasygnalizować jedynie te najważniejsze. Zaraz
po uruchomieniu, na ekranie oprócz komunikatu powitalnego pojawi się znak

zachęty (%i1) oznaczający, że Maxima czeka na pierwsze dane lub polecenia.
Na początku użyjemy programu jako kalkulatora, wpisując w okienku teksto-
wym, po INPUT, 2+1, oto co ujrzymy na ekranie:
(%i1) 2+1;
(%o1) 3

%in to n-te wejścia (od INPUT) a %on – n-ty wyjście (od OUTPUT). W dalszej
części artykułu niektóre wyjścia będą pomijane.

Rysunek 1. wxMaxima – przykładowa sesja

Wynik ostatniego działania przechowuje zmienna %, dlatego aby podnieść
wynik dodawania 2 i 1 do kwadratu wpisujemy %^2 lub %i1^2 lub wresz-
cie %o1^2 za każdym razem w odpowiedzi uzyskamy 9 (^ można stosować
zamiennie z **). Operatory matematyczne wyglądają tak samo, jak w większo-
ści języków programowania. Ponieważ Maxima jest „kalkulatorem” dowolnej
precyzji, obliczenie 100! nie jest większym problemem.
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Maxima przechowuje najczęściej używane stałe matematyczne, takie jak π, e
czy i. Odwołujemy się do nich poprzez % (%pi, %e, %i). Funkcje matematyczne
wyglądają tak samo jak, na całym świecie; oczywistym jest więc sin(x), cosh(x),
atan(x) (=arctg(x)), log(x) (=ln(x)), sqrt(x), exp(x) (=ex) itd. Ważne jest, aby
nie stosować skróconego zapisu mnożenia – należy pisać 3 ∗ x zamiast 3x.

wxMaxima stara się wykonywać obliczenia dokładnie, dlatego wyniki nie są
podawane w przybliżeniu, lecz w sposób bardziej matematyczny, przykładowo:
i: sin(%pi/4)

o: 1√
2

Aby podać wynik numeryczny, wystarczy nacisnąć [Ctrl]+[F]
o: .7071067811865475

Możemy używać zmiennych oraz funkcji. W wypadku tych pierwszych ope-
rator przypisania ma postać : w wypadku drugich :=. Przykładowo:
i: b:7
i: a:2
i: a+b
o: 9
sqrt(a-b)

W ostatnim przykładzie, słusznie otrzymaliśmy wynik w ciele liczb zespo-
lonych. Utwórzmy następujące funkcje:
i: f(x):=x/sqrt(log(x))
i: g(x):=1/cos(3*x)
i: h(x):=sqrt(x**x + x)

Aby obliczyć wartość funkcji h(x) dla argumentu np. 5, wystarczy napisać:
i: h(5)
o:

Jeżeli interesuje nas przybliżona wartość, tak jak poprzednio wystarczy wci-
snąć [Ctrl]+[F] lub od razu policzyć h(5.0). Użycie ułamka dziesiętnego zamiast
zwykłego sygnalizuje Maximie, iż interesuje nas dziesiętna postać wyniku.

Jak nietrudno się domyślić, funkcje możemy składać – zobaczmy, co uzy-
skamy po przeliczeniu np. h(h(2)) czy czegoś bardziej skomplikowanego:
g(h(−2 + f(3))).

Utwórzmy teraz jakaś przydatną funkcje – logarytm dziesiętny:
i: log10(x):=log(x)/log10

Szybkie sprawdzenie poprawności:

i: log10(10)=1

Wszystko działa.
Szczególnie żmudne bywa szukanie dzielników danej liczby, nie mówiąc

już o dzielnikach wielomianów. Nie ma sensu się ograniczać, więc znajdźmy
dzielniki 35!:
i: factor(35!)

Wynik jest spektakularny, ale tak naprawdę każdy mógłby go – po odpowied-
nio długim czasie – podać. Nie można tego powiedzieć o:
factor(35!+1)

Maxima radzi sobie jednak i z tym.
Poszukajmy dzielników wielomianów, zasada jest ta sama:

i: factor(x**5+6*x**4+10*x**3-11*x-6)
o: (x-1)*(x+1)^2*(x+2)*(x+3)

Do „rozwijania” wielomianów możemy używamy polecenia expand:
i: expand((x+1)^10)

o: x10 +10x9 +45x8 +120x7 +210x6 +252x5 +210x4 +120x3 +45x2 +10x+1)
Maxima oferuje również inne funkcje rozwijające i upraszczające zapis z wy-

korzystaniem funkcji trygonometrycznych: trigexpand, trigsimp, trigreduce.

Menu
Przejdźmy teraz do omawiania menu programu Calculus. Tutaj szczególnie

często będziemy zaglądać rozwiązując zadania z analizy.

Integrate
Obliczamy całki oznaczone jak i nieoznaczone. W wypadku tych pierw-

szych, podajemy granice całkowania, w wypadku gdy są to „specjalne” warto-
ści, takie jak e, π czy nieskończoności, możemy skorzystać z menu. Dostępne są
również dwa algorytmy całkowania numerycznego, można z nich skorzystać,
gdy „normalna” metoda nie przynosi skutku. Policzmy więc całkę nieozna-
czoną funkcji g(x) w poprzednich przykładach: Calculus-Integrate. W polu
Integrate wpisujemy g(x). W polu by variable określamy co jest zmienną cał-
kowania – w tym wypadku x. Resztę pozostawiamy bez zmian. Otrzymany
wynik możemy uprościć, wybierając przycisk Simplify (tr) z dolnego menu, co
jest równoznaczne z użyciem funkcji trigsimp.

W tym miejscu widać po raz pierwszy wyższość komercyjnych programów,
takich jak np. Mathematica. Często zdarza się, że radzi sobie ona z przykłada-
mi, przy których Maxima jest bezradna. W takim wypadku, warto odwiedzić
stronę [1].
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Differentiate
Tutaj obliczymy pochodną funkcji. W wielu wypadkach Maxima poda

wynik w bardzo skomplikowanej postaci, wtedy możemy skorzystać z opcji
upraszczających zapis. Przykładowo:

i: diff(x^x,x)

o: xx (log (x) + 1)
W okienku times możemy ustalić stopień szukanej pochodnej.
Jeżeli wynik podany przez Maximę jest inny od tego, który sami otrzyma-

liśmy, to albo popełniliśmy błąd w obliczeniach, albo oba wyniki są poprawne,
lecz podane w innej postaci. Aby to sprawdzić, wystarczy odjąć swój wynik od
tego podanego przez program – jeśli wyjdzie 0, to wszystko jest w porządku.

Find limit
Szuka granic obu- lub jedno- stronnych funkcji w punkcie, jak i w nieskoń-

czoności. Na początek coś prostego, definicja liczby e:

i: limit((1+(1/x))^(x), x, inf)
o: %e

A teraz coś trudniejszego:

i: limit(n*t*(1-t**2)**(n-1), n, inf)
Is |t^2-1| - 1 positive, negative, or zero?p;
Is (t-1)*(t+1) positive, negative, or zero?p;
o: infinity

Wartość granicy przy x zmierzającym do nieskończoności zależy od wartości
parametru t, dlatego Maxima dopytuje się o jego wartość i w zależności od
odpowiedzi (w przykładzie odpowiedzią było 2x positive) oblicza granicę.

Trzeba przyznać, że szukanie granic funkcji nie jest mocną stroną Maximy
i w wielu przypadkach nie przyjdzie nam ona z pomocą.

Get series
Rozwijanie funkcji wokół wybranego punktu w szereg Taylora dowolnego

stopnia (regulowany przez parametr depth). Przykładowo, przybliżymy funkcje
g(x) wielomianem 10-stopnia w punkcie x = 0. W oknie wypełniamy pola:

Expression: g(x)
variable: x
around: 0
detph: 10

lub piszemy:

i: taylor(g(x), x, 0, 10);

o: 1 + 9 x2

2 + 135 x4

8 + 4941 x6

80 + 201933 x8

896 + 36829809 x10

44800 + . . .

Warto zaznaczyć, że w przytoczonych przykładach wszędzie mogliśmy za-
miast nazw funkcji używać ich wzorów.

Rysowanie wykresów
wxMaxima do rysowania wykresów może korzystać z pomocy gnuplota

i należy przyznać, że te dwa programy bardzo dobrze się uzupełniają. Przy-
kładowo, narysujmy wykres funkcji sin(ln(x)) w przedziale [0:10]. Z menu
wybieramy Plotting .Plot 2D, w polu expression podajemy sin(log(x)) oraz
odpowiednio zakres zmiennej x. Jeżeli w Format: wybierzemy gnuplot, wykres
zostanie pokazany w nowym oknie, jeżeli natomiast zdecydujemy się na inline,
wykres zostanie narysowany wewnątrz sesji wxMaximy.

Rysunek 2. Przykładowy wykres

Podając wzór funkcji, możemy oczywiście używać dotychczasowych wejść
i wyjść (operator %) jak i zdefiniowanych funkcji. Przykładowo, jeśli chcemy
sprawdzić, jak dokładne jest przybliżenie funkcji sin(x) szeregiem Maclaurina
5-ego stopnia:
i: taylor(sin(x), x, 0, 5);

o: x− x3

6 + x5

120 + ...
i: W:% (zapisanie wyniku do zmiennej W)
Wybieramy z menu Plotting-Plot . 2D, a w polu Expression: piszemy W, sin(x).

Jeżeli na jednym wykresie chcemy umieścić kilka funkcji, oddzielamy je od
siebie przecinkiem.

Następną użyteczną funkcją jest Calculate Sum, czyli obliczanie sum skoń-
czonych i nieskończonych. Z tej opcji możemy korzystać, gdy musimy rozsą-
dzić o zbieżności szeregu. Zaczniemy od szeregu geometrycznego: q + q2 +
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q3 . . .
∑inf
k=1 q

k. Zostaniemy poproszeni o odpowiedzenie, czy |q| − 1 jest dodat-
nie, ujemne, czy równe 0. Gdy jest ujemne, wynikiem będzie wzór na sumę
szeregu geometrycznego. Teraz sprawdzimy, ile wynosi:

i: sum((1/k)^2, k, 1, inf), simpsum;

o: π2

6
Wynik jest zgodny z oczekiwaniami. W identyczny sposób możemy wyznaczyć
iloczyny.

Algebra
Jak zostało już powiedziane, Maxima docelowo służy do obliczeń algebra-

icznych. W tym opisie skupimy się jednak tylko na tych najprostszych i najbar-
dziej przydatnych. Zajmijmy się macierzami. Z menu Algebra wybieramy Enter
Matrix, następnie podajemy wymiary macierzy, np 3x3. W menu type możemy
wybrać rodzaj macierzy – normalna, symetryczna, diagonalna, antysymetrycz-
na; my wybierzemy normalną, a następnie wypełnimy ją kolejnymi liczbami:

i: matrix([7,2,1],[8,7,4],[1,0,3])

o:

 7 2 1
8 7 4
1 0 3


Obliczymy jej wyznacznik. Wybieramy Algebra .Determinant

i: determinant(%)
o: 100

Znajdź teraz macierz odwrotną – Alebra . Invert matrix (lub polecenie in-
vert(%)) a wynik przetransponujmy Alebra .Transpose matrix (lub polecenie
transpose(%)). Jeżeli chcemy nazwać jakąś macierz, możemy to uczynić na dwa
sposoby: najpierw ją wprowadzić a następnie przypisać jej nazwę – i: A:%
lub też wpisać w polu Input A: a dopiero później wybrać z menu Enter matrix.

Możenie macierzy odbywa się za pomocą . a nie *. Użycie drugiego ope-
ratora spowoduje jedynie przemnożenie przez siebie odpowiadających sobie
elementów obu macierzy. Tak, jak zostało powiedziane już na początku, Ma-
xima służy do wykonywania obliczeń symbolicznych, więc jeśli chcielibyśmy
wyprowadzić ogólny wzór na mnożenie dwóch macierzy 3x3 przez siebie, wy-
starczy pierwszą z nich nazwać A i wypełnić elementami od a1 do i1 a drugą
nazwać B i wypełnić elementami od a2 do i2 a następnie wykonać mnożenie:
A.B.
Podobnie, w przykładach z np. całkowaniem, śmiało możemy szukać wzorów
ogólnych na funkcje zawierające dowolne stałe np: .

Identycznie w przypadku obliczania pochodnej, czy szukania granic. Za każ-
dym razem należy jednak zaznaczać co jest zmienną, a co stała. Warto przy tym
zaznaczyć, że funkcje arcus w języku angielskim to asin, acos, atan, actan.

Maxima potrafi również rozwiązywać równania. Z menu Equations wy-
bieramy Solve i wpisujemy równanie, określamy niewiadomą (x) i po chwili
mamy odpowiedź:
o: [x = −

√
7 i−1

2 , x =
√

7 i+1
2 , x = −1]

Ciekawskim polecam znaleźć pierwiastki równania. Istnieją równania,
w których szukanie dokładnych rozwiązań jest niemożliwe, wtedy pomocne
jest polecenie Solve numerically.

Maxima potrafi również rozwiązywać układy równań. Jeśli do czynienia
mamy z układem równań liniowych, wybieramy Equations .Solve linear sys-
tem np.:

x+3*y-2*z=5
3*x+5*y+6*z=7
2*x+4*y+3*z=p

Wpisujemy równanie, a w zmiennych wybieramy x,y,z (p jest parametrem).
Natychmiast otrzymamy wynik:

o: [x=41-7*p,y=3*p-16,z=p-6]

W wypadku innych równań, korzystamy z Equations .Solve algebraic system,
obsługa wygląda identycznie.

Wydaje mi się, że przedstawiłem wszystkie najważniejsze możliwości pro-
gramu. Warto jednak pamiętać, iż umie on znacznie więcej. Na koniec warto
odwiedzić stronę Maximy [2] oraz bardzo krótki przewodnik po niej [3] (j. ang.)

Odnośniki
[1] http://integrals.wolfram.com/index.jsp
[2] www.maxima.sourceforge.net
[3] http://math-blog.com/2007/06/04/a-10-minute-tutorial-for-

solving-math-problems-with-maxima
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„Surowe” zdjęcia w Linuksie
Michał Rzepka

W poprzednim numerze Dragonii przedstawiłem swoją opinię
na tematu bezstratnych formatów w archiwizowaniu kolekcji mu-
zyki. W niniejszym tekście, chciałbym przenieść taką zasadę na
obszar fotografii i pokazać zalety wykonywania zdjęć w „forma-
cie” RAW.

Wyraz „format” ująłem w cudzysłowy nieprzypadkowo, bowiem wcale nie
jest to konkretny sposób zapisu, a raczej termin obejmujący znaczeniem wiele
formatów, zaimplementowanych przez producentów aparatów fotograficznych
w swoich produktach. Nikon stosuje format nef, z częściowo ukrytymi infor-
macji o krzywych korekcji, Fuji ma swój format raf, itd.

Określenie RAW, jakim zwykle oznaczone są nieprzetworzone zdjęcia
w aparatach, pochodzi z angielskiego i oznacza – po prostu – „surowy”. Produ-
cenci zwykle dostarczają nabywcom kamer oprogramowanie do dekodowania
używanych przez siebie formatów.

Dekodowanie nie jest sprawą prostą, gdyż światłoczułe punkty na matrycy
(czy to CMOS, czy CCD) nie rozróżniają kolorów, a jedynie natężenie światła
(światło jest filtrowane odpowiednio dla każdego z nich), co w efekcie oznacza
dla aparatu stworzenie „mozaikowego” obrazu. Aparat musi potem tak prze-
kształcić obraz, aby każdy piksel zawierał pełną informację o kolorze (np. na
podstawie sąsiadujących, różnokolorowych punktów). Konieczne jest też sko-
rygowanie balansu bieli, a niektóre aparaty „poprawiają” także kontrast i nasy-
cenie. Elektronika aparatu musi więc po naciśnięciu spustu migawki wykonać
całą masę złożonych operacji.

Ponieważ moc obliczeniowa nawet najlepszych aparatów jest ograniczona,
a ważną cechą decydującą o kupnie aparatu jest ilość zdjęć na sekundę i ogólna
szybkość działania, producenci często idą na skróty i implementują takie algo-
rytmy przetwarzania i konwersji (do JPEG lub TIFF), które nie są optymalne
z punktu widzenia jakości zdjęcia. Stosuje się nawet takie sztuczki, jak po-
zbywanie się danych z pikseli znajdujących się na krawędziach matrycy, gdyż
jest to obszar „trudny” obliczeniowo. A przecież możemy wykonać te czynno-
ści z zachowaniem wyższej jakości obrazu za pomocą o wiele potężniejszych
procesorów – obecnych w typowym nowoczesnym desktopie.

Zalety RAW w fotograficznym skrócie
1. Możliwość użycia w późniejszej obróbce (na komputerze) lepszego algoryt-

mu do łączenia „kropek” z matrycy w kolorowe piksele.

2. Lepsza kontrola balansu bieli (korygując balans na obrazie JPEG, pracujemy
na zdjęciu już „popsutym” korekcją wykonaną przez aparat).

3. JPEG jest ograniczony do 8 bitów, opisujących każdy kanał barwny (256
poziomów), podczas gdy aparat rejestruje te dane z większą dokładnością,
zazwyczaj 12 bitów (4096 poziomów). Te dane są dostępne w obrazie RAW.

4. Lepsza korekcja ekspozycji, niż zwykłe rozjaśnianie i przyciemnianie obrazu
JPEG, czy „gamma”.

Podstawowymi i najoczywistszymi wadami jest rozmiar pliku wynikowe-
go (np. na JPEG o rozmiarze 2MB może składać się 15 megabajtów bezstratnie
skompresowanych danych RAW) oraz konieczność konwersji przed podglądem
w popularnych przeglądarkach grafiki.

Problemem dla wielu posiadaczy aparatów może być też fakt, że nie wszy-
scy producenci dają możliwość fotografowania w RAW; czasem nawet rezygnu-
jąc z TIFF na rzecz JPEG o kilku poziomach jakości.

Dalej skupimy się właśnie na paru popularnych programach na licencji GPL,
które umożliwiają pracę z tymi cyfrowymi negatywami.

Narzędzie dcraw
Ten konsolowy program, autorstwa Dave’a Coffina, na bieżąco wzbogacany

o obsługę kolejnych formatów, stanowi podstawę działania wielu innych linuk-
sowych aplikacji. Dokumentacja dostępna jest też w języku polskim, a sam
program pozwala m. in. na stosowanie kilku algorytmów interpolacyjnych
(zmieniających „mozaikę” punktów w kolorowe piksele), rekonstrukcję detali
w zbyt mocno rozjaśnionych obszarach, redukcję szumu, wybór przestrzeni
barw (sRGB, Adobe RGB, XYZ. . . ) itd.

Poważną wadą jest oczywiście brak podglądu zmian na żywo, co stwarza
konieczność wykonywania kolejnych konwersji (trwających kilka – kilkanaście
sekund) i podglądanie rezultatu, zapisywanego do formatu ppm lub tiff.

Górne zdjęcie na rysunku 1 przedstawia wynik działania polecenia:
dcraw -n 150 -H 5 -w -q 3 -b 2.5 zdjecie.raw

i następnie zapisany za pomocą GIMP-a do JPEG, zaś dolne ten sam frag-
ment zdjęcia, wycięty z wersji stratnej, wygenerowanej przez aparat. Opcja -n
ustala poziom redukcji szumów, -H sposób interpretacji bardzo jasnych ob-
szarów (0 – redukcja do bieli, 5 – rekonstrukcja), przełącznik -w wymusza
korzystanie z danych o balansie bieli dostarczonych przez aparat.
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Rysunek 1. Górne zdjęcie – konwersja z RAW za pomocą dcraw, dolne to JPEG
z aparatu (Panasonic DMC-FZ30). Wycinek (1/5) oryginału, kadrowany ze środka.

Algorytm interpolacyjny wybiera się za pomocą przełącznika -q (gdzie 0 –
jakość niska, 3 – algorytm AHD). Konieczne może być ustawienie metodą prób
i błędów poziomu jasności, robi się to podając liczbę po opcji -b.

Dorzucenie przełącznika -v uczyni program „gadatliwym”. Dla celów po-
równania, dosycono barwy górnego zdjęcia (aby miały podobny stopień na-
sycenia). Kolory na zdjęciu stworzonym przez aparat są żywe, ale nawet przy
najwyższym poziomie jakości widoczne są artefakty typowe dla JPEG. Obraz
stworzony za pomocą dcraw z obrazu surowego ma więcej detali w jasnych
partiach, kolory są spokojniejsze, ale również bardziej realistyczne (pozbawione
plam, widocznych na obrazie JPEG, szczególnie na pniach drzew).

Rysunek 2 przedstawia jedną z funkcji dcraw – odzyskiwanie obszarów zbyt
rozjaśnionych. Odzyskanie danych z partii zbyt ciemnych oraz zbyt jasnych,
korzystając z formatu RAW oraz korekcji krzywych, da lepsze rezultaty, niż
zastosowanie tej samej korekcji krzywych w GIMP na stratnym obrazie JPEG.

Rysunek 3 przedstawia proces odzyskiwania detali z obrazu RAW (górne
zdjęcie) oraz JPEG. W obu przypadkach użyto podobnej, „spłaszczającej” obraz
krzywej korekcji.

Górna wersja wydaje się posiadać więcej różnych kolorów, chociaż słabiej
nasyconych. Zieleń na dolnym zdjęciu jest bardziej soczysta, ale praktycznie
jednolita. Ponadto, czerwonawe chmury z lewej strony mają znacznie mniej
detali na dolnym zdjęciu, niż na górnym. Dolne za to ma ostrzejsze krawędzie
i bardziej nasycone barwy (ale mniej odcieni).

Oryginał oznaczono czerwoną obwódką na rysunku 2.

Graficzny edytor Rawstudio
Znacznie wygodniejszy w pracy ze zdjęciami RAW jest program Rawstu-

dio. Do otwierania obrazów wykorzystuje on niejawnie dcraw, więc również
obsługuje szerokie spektrum popularnych aparatów fotograficznych. Posiada
jednak bardzo przyjazny, ciemny (co ułatwia pracę z grafiką) interfejs, wyko-
nany w GTK i umożliwiający otwarcie całego katalogu zdjęć naraz.

W górnej części interfejsu pojawi się wówczas pasek z miniaturkami zdjęć,
umożliwiający szybkie przechodzenie pomiędzy nimi. Można nałożyć jakąś
korekcję na jedno ze zdjęć i od razu przejść do następnego (program na bie-
żąco zapisuje nałożone poprawki do plików XML, umieszczanych w katalogu
ze zdjęciami). Kontrolki do sterowania parametrami obrazu są zorganizowane
w trzy zakładki, pozwalając szybko porównywać poszczególne konfiguracje.
Dodatkowo, dostępny jest tryb podglądu dzielonego, gdzie ekran pokazuje
dwie wersje zdjęcia naraz.

Możliwa jest m. in. korekcja krzywych, nasycenia barw, ekspozycji, a prze-
kształcenia wykonywane są w 16-bitowej głębi bitowej. Obrazki można doda-
wać do kolejki, by następnie móc włączyć tryb przetwarzania wsadowego
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Rysunek 2. Górne zdjęcie – konwersja z RAW za pomocą dcraw, z opcją -H 9
(wydobywanie obszarów jasnych), poniżej próby osiągnięcia podobnego efektu przez

korekcję gamma i ekspozycji na JPEG; czerwoną obwódką oznaczono oryginał.

(gdzie program przekonwertuje zadany zbiór zdjęć i zapisze je do wybranego
formatu według schematu nazwy podanego w konfiguracji).

Rysunek 3. Górne zdjęcie – korekcja krzywych w programie Rawstudio (dane RAW),
dolne – podobna krzywa nałożona na JPEG w GIMP.

Parametry można metodą kopiuj-wklej przenosić pomiędzy poszczególnymi
zdjęciami. Trochę nieprzyjazne jest korygowanie za pomocą krzywej, gdyż
w przypadku niektórych jej ułożeń obraz robi się czarny. Poza tym jednak, Raw-
studio to bardzo udany i wygodny program, wciąż zresztą rozwijany. O dziwo,
brakuje redukcji szumów, chociaż dcraw pozwala na to.

Może pojawić się też problem z otwieraniem zdjęć wykonanych niektórymi
cyfrówkami Fuji, gdyż nietypowo ułożone punkty matrycy sprawiają, że ob-
raz wychodzi obrócony. Sam dcraw otwiera takie zdjęcia poprawnie, obrócone
wprawdzie w lewo, ale nie stanowi to problemu dla dowolnego oprogramo-
wania (opcja -t w dcraw). Rawstudio pokaże za to fotkę pod zupełnie dziwnym
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kątem i nie udało mi się za jego pomocą takiego zdjęcia obrócić do prawidłowej
pozycji (wersja 1.0 aplikacji).

Rysunek 4. Interfejs programu Rawstudio, widok dzielony.

UFRaw
Jest to kolejne darmowe rozwiązanie, działające jako wtyczka dla GIMP-a

lub samodzielna aplikacja.
Po uruchomieniu wita nas oknem wyboru pliku do edycji, które pozosta-

je na ekranie (pod głównym oknem) nawet po otwarciu, pozwalając szybko
wybrać kolejne zdjęcie do edycji. Brak przeglądarki katalogów zdjęć, znanej
z Rawstudio.

Program posiada polski interfejs użytkownika, ale spolszczenie wymaga
nieco poprawek. Mimo to, można dość szybko połapać się w dostępnych
opcjach, a jest ich niemało. Są one (opcje) zebrane w grupy, dotyczące m. in.
balansu bieli, krzywej, zarządzania kolorem, kadrowania i obracania.

Program wyświetla wiele przydatnych informacji, jak wymiary, dane EXIF,
histogram. Daje też możliwość wyboru takich detali, jak algorytm interpolacji
(podobnie, jak w dcraw).

Ogólnie, jest to nieco dojrzalsza aplikacja aniżeli Rawstudio. Interfejs jest
pozbawiony podglądu katalogu i jasny, ale za to naszpikowany większą ilością
funkcji.

Rysunek 5. Program UFRaw.

Wszystkie te programy pozwalają dokonać przekształcenia surowych danych
w jakiś stratny format (zwykle JPEG), ale na pewno dają większą kontrolę nad
procesem retuszu, oferując więcej detali z którymi można pracować. Ponadto,
można to zrobić nieraz lepiej (bliżej naszych oczekiwań), niż aparat.

Na pewno nie każde zdjęcie potrzebuje takiego traktowania, a dyski twarde
również dość szybko zapełnią się, jeśli przejdziemy wyłącznie na RAW. Niektó-
re aparaty (np. użyty do testów Panasonic FZ30) nawet w trybie RAW tworzą
dodatkowo obraz JPEG, co pozwala później zdecydować, które zdjęcie warto
zatrzymać w formie „negatywu” na rzecz przyszłych manipulacji.

Odnośniki
[1] http://cybercom.net/~dcoffin/dcraw – strona domowa projektu dcraw
[2] http://osp.wikidot.com/raw-linux-software-comparison – porów-

nanie linuksowych aplikacji do zarządzania zdjęciami RAW (j. angielski)
[3] http://rawstudio.org/ – strona domowa aplikacji Rawstudio
[4] http://ufraw.sourceforge.net/ – strona projektu UFRaw
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Kurs PHP – część 1
Michał Kuźmiński

Internet daje nam wiele możliwości. Często sami chcemy stwo-
rzyć własną stronę internetową: oczywiście można ściągnąć dar-
mowego CMS-a i na tym poprzestać. Jednakże, czy taka strona
będzie oferowała coś innego, niż tysiące innych?

Właśnie dla osób, które chcą dowiedzieć się jak stworzyć własną stronę bądź
aplikację internetową piszę ten artykuł. W kolejnych częściach cyklu postaram
się omówić PHP od podstaw aż do stworzenia własnej aplikacji, zarządzającej
komputerem (oczywiście z systemem Linux). Jeżeli znasz inny język, np. C++,
C, Java, itp. to kwestie poruszone w pierwszym i drugim artykule z tej serii
mogą wydać ci się znane.

Na początku, musimy zainstalować PHP, serwer Apache oraz różne dodatki.
Istnieją dwa sposoby: albo ściągniemy XAMMP, albo zainstalujemy wszystko
samodzielnie. Nie zamierzam opisywać samego procesu instalacji, bo zależy od
dystrybucji, a poza tym w Internecie istnieje cała masa opisów. Teraz nadszedł
czas na wybór edytora, w jakim będziemy pisać. Osobiście polecam Bluefish
lub wzbogacony edytor Kate. PHP nie trzeba kompilować, więc każdą aplikację
możemy przeanalizować, o ile mamy dostęp do skryptów.

Środowisko pracy mamy przygotowane, możemy więc zaczynać. Urucha-
miamy edytor i wpisujemy:
<?php
printf "Hello Word </ br>";
echo "Hello Word";
?>

Plik zapisujemy pod nazwa hello.php . Teraz uruchamiamy Apache, czy inny
posiadany serwer HTTP. Plik zapisujemy w miejscu dysku, które może być
serwowane przez Apache (np. katalog public_html w katalogu domowym
lub /var/www). Jeśli działa, to idziemy dalej, jeśli zaś nie, to warto ewentu-
alne wyświetlone komunikaty błędów zbadać za pomocą Google. Otwieramy
dowolną przeglądarkę (może być nawet w trybie tekstowym) i wpisujemy ad-
res http://localhost/. Naszym oczom ukaże się strona z zawartością katalogu;
klikamy na hello.php. Wynik powinien wyglądać oczywiście tak:

Hello Word Hello Word
Wynik nie jest zgodny z zaleceniami speców od HTML, ale w końcu to ar-

tykuł o PHP. Przykład wydaje się banalny, ale gratuluję: właśnie napisałeś swój
własny skrypt w PHP. Przeanalizujmy ten prosty program. Pierwsza i ostatnia

linijka to znacznik PHP; informuje on serwer, że kod od znacznika do znacz-
nika zamykającego jest aplikacją wykonywaną po stronie serwera przez moduł
PHP. Następne dwie funkcje odpowiadają za reprezentacje danych w formacie
HTML, bądź innym. Pomiędzy cudzysłowia wpisujemy tekst do wyświetlenia.
Pierwsze koty za płoty; możemy przejść dalej.

Czas na zmienne. W PHP nie trzeba osobno inicjować zmiennej i podawać
typ. Zmienną może być tekst lub liczba całkowita czy zmiennoprzecinkowa.
Zmienne poprzedzamy znaczkiem $. Czyli zmienną będzie np. $dane. Aby
przypisać wartość zmiennej, trzeba dane podać po prawej stronie znaku =.
Przykład zastosowania zmiennych (podstawowy).
<?php
error_reporting(E_ALL);
$zmienna = "12";
$zmienna2 ="10";
$wynik = $zmienna + $zmienna2;
print "$wynik";
?>

Pierwsza linijka włączy nam na czas przetwarzania danego skryptu podgląd
wszystkich ostrzeżeń i błędów, co przydaje się przy debugowaniu wszelakich
fragmentów kodu.

W drugiej linijce inicjujemy zmienną $zmienna na wartość 12, w trzeciej
inicjujemy kolejną zmienną na wartość 10. W następnej linijce dodajemy te 2
zmienne i następnie je wyświetlamy. Teraz sprawdzamy czy wszystko działa,
jeżeli nie, to na pewno jakaś literówka lub brak średnika na końcu linijki (też
mi się zdarza). Czyż nie proste? Teraz czas na najprostszą rzecz, ale niezwykle
ważną z punktu widzenia czytelności kodu – czyli na komentarze. Tu nie ma
się co rozczulać, bo jest to proste, jak budowa czołgu T55. Wystarczy dodać na
początku linijki // lub # i już jest cała komentowana. Działają też wielolinio-
we komentarze w stylu C, czyli ograniczone obustronnie znacznikami /* i */.
Teraz powrócimy do zmiennych i zajmiemy się ich łączeniem. Przyjmijmy, że
mamy zmienne imię i nazwisko oraz że chcemy je połączyć do postaci jednego
łańcucha. A więc zabieramy się do roboty:
<?php
$imie= ’Jan’;
$nazwisko=’Nowak’;
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$razem=’’.$imie.’-’.$nazwisko’’;
print "$razem";
?>

Odpalamy program i wynik powinien brzmieć: Jan-Nowak. Jak widać, PHP nie
gryzie i ma dość oczywistą składnię. Nowością może się okazać linijka trzecia.
W tej linijce łączymy zmienne. Jak to się odbywa? Nic prostszego; piszemy:

$zmienna_w_ktorej_chcemy_zamieścić_dane=’’.$cos.’’.$cos2.’’;

Teraz następne ważne zagadnienie: tablice. Tablice, w przeciwieństwie do
zmiennych, mogą przechowywać kilka informacji naraz. Tablice mają postać
serii par typu klucz-wartość. Z każdym elementem, występującym na liście,
jest skojarzony klucz. PHP obsługuje 2 typy tablic: indeksowane (tabela 1.1)
i skojarzeniowe (asocjacyjne) (tabela 1.2)

Tabela 1.1 Klucz Wartość 0 Jan 1 Zdzisiu 2 Władek Tabela 1.2 Klucz Wartość
ZN Jan NG Zdzisiu PT Władek

Przykładem tablicy może być:

$tablica[’klucz’]

lub

$tablica2[5]

Przyjrzyjmy się przykładowi:

<?php
$tablica=array(1=>"Zenek",2=>"Jan",3=>"Marek",4=>"Jarek",5=>"Ola",\

6=>"Natala",7=>"Paula");
$laczenie = ’’.$tablica[2].’ i ’.$tablica[1].’’;
print "$tablica[6]";
print_r($tablica);
print "$laczenie";
?>

Teraz czas na objaśnienie. W 2 i 3 linii tworzymy tablice – przy użyciu funkcji
array(). Następna linijka łączy dwie wartości. W linijce 5 wypisujemy wartość
z $tabela[6]. 6 linijka może wyglądać dziwnie, bo co to za funkcja print_r()?
Używa jej do wyświetlania całej tablicy. Jest nieczęsto używana w programach,
ale bardzo użyteczna przy ich tworzeniu i debugowaniu. Przed ostatnią linijką
wypisujemy wynik łączenia dwóch wartości z linijki 4.

Tak zakończyliśmy proste zabawy z tabelami. Teraz czas na pętle – na po-
czątek ’for’. Dlaczego od niej zaczynam? Bo i w C i w PHP sam właśnie od
niej zaczynałem. Pętle służą też do zarządzania tablicami, a przede wszystkim

pętla foreach. Nią zajmiemy się jednak w następnym artykule. Składnia pętli
for nie jest trudna:

for(wyrażenie początkowe; warunek; wyrażenie zmieniające){
//wykonaj jakieś działania

}

Przykładowy kod:

<?php
$tablica=array(1=>"Zenek",2=>"Jan",3=>"Marek",4=>"Jarek",5=>"Ola",\

6=>"Natala",7=>"Paula");
//przykład z tablicą
for($i=1;$i<8;$i++){

print "$tablica[$i] <br />";
}
//przykład inny
for($i=1;$i<8;$i++){

$dane =$dane + $i;
print "$dane </ br>";

}

Teraz objaśnienie. W 1 linijce, jak już wiadomo, tworzymy tablicę. Następnie
zaczynamy pętlę for().

Jak widać, wynik to wszystkie wartości tablicy wyświetlone po kolei. Dla-
czego? Ponieważ co wykonanie obiegu for, wartość $i wzrasta o 1, co jest zapi-
sane w trzecim argumencie for. Następnego for już chyba nie trzeba tłumaczyć?

W następnej części cyklu opiszę bardziej zaawansowane tajniki pętli, ta-
blic oraz formularze. Ewentualne sugestie co do artykułu proszę słać na
Michal.Kozminski@gmail.com z chęcią zmienię coś na lepsze lub opiszę
dokładniej.
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Z konferencji BachoTEX2008
Tomasz Łuczak

Jak co roku, w długi majowy weekend odbyła się XVI Konfe-
rencja BachoTEX 2008 Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX
GUST. Nasz Dragonia Magazine ma sporo wspólnego z TEX-em –
jest nim składany, pojawił się cykl artykułów o LATEX-u, a w Ba-
chotku można było również o Dragonii posłuchać.

Konferencja odbyła się w Bachotku, nad uroczym jeziorem Bachotek na Poje-
zierzu Brodnickim, w ośrodku wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji był TEX contra TEX. Uczest-
nicy przyjechali z Polski, Francji, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytani, Czech,
Słowenii, a nawet z Rosji.

Podczas konferencji, uczestnicy wysłuchali kilkudziesięciu wystąpień. Ze
względu na miejsce, wspomnę tylko o kilku z nich.

Wśród prelegentów mieliśmy dwóch początkujących adeptów sztuki –
uczniów gimnazjum – którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z TEX-em
i MetaPostem.

Piotr Fuglewicz przedstawił swoją opinię, dlaczego zamiast sztuki korekty
tekstów do programów włącza się raczej sztukę korektora.

Andrzej Tomaszewski opowiedział, jak projektował książkę o historii książ-
ki oraz o przypisach w książkach. Ciekawa, jak zwykle, opowieść wygłoszona
piękną polszczyzną powodowała, że sala wykładowa pękała w szwach. Więcej
nie napiszę, bo jeszcze sam jestem pod wrażeniem.

Marcin Woliński przedstawił swój font bayerancki, wzorowany na piśmie
universal, zaprojektowanym w roku 1925 przez Herberta Bayera. Font na tyle
odmienny, że – moim zdaniem – znakomicie nadaje się do poezji futurystycznej.

Obok wystąpień mieliśmy także możność podziwiać wystawę prac Andrzeja
Tomaszewskiego – typografa i projektanta książek.

Tyle na zachętę, pełną listę wystąpień, a wkrótce filmy z wystąpień oraz
zdjęcia znajdziecie na stronie GUSTu: www.gust.org.pl/BachoTeX/2008/.

Nie do przecenienia wartością konferencji BachoTEX jest możliwość spotka-
nia się z guru TEX-owymi, mistrzami typografii, doświadczonymi redaktorami
technicznymi. Osoby te nie szczędzą czasu, by pomóc innym w rozwiązaniu
probelmów tak TEX-nicznych, jak i typograficznych. Na potrzeby początkują-
cych oraz osób potrzebujących porady w zakresie typografii i TEX-nologii po-
wstała wg pomysłu Asi Ryćko Klinika, w której „lekarzami” są właśnie fachowcy
w swojej dziedzinie. Klinika działa już od dwóch lat, a porady udzielane są
również korespondencyjnie, nie tylko podczas trwania konferencji.

Podczas uroczystej kolacji wręczono nagrody GUSTawa za wybitne osiągnię-
cia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia GUST. Otrzymali je Bogu-
sław Jackowski i Janusz M.Nowacki za fonty TeX Gyre, którymi m. in. składamy
Dragonię.

Organizatorzy nie zapomnieli również o atrakcjach – w dwa wieczory, do
późnej nocy zorganizowane było ognisko, przy którym można było nie tylko
smażyć kiełbaski, czy szaszłyki, ale przede wszystkim wspólnie pośpiewać i po-
rozmawiać. Ognisko uświetnił pokaz „ziania ogniem” przez Piotra Strzelczyka.

Na koniec podziękowania dla organizatorów konferencji za niezłą organi-
zację, świetnych prelegentów i zamówienie przyzwoitej pogody. Czytelników
zainteresowanych TEX-em i okolicami, a przede wszystkim typografią na naj-
wyższym poziomie, zapraszam do Bachotka za rok.
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Książki wydawnictwa PWN
Królicza nora – Ochrona sieci komputerowych za
pomocą technologii honeypot

Michał Piotrowski

Autor książki, specjalista zajmujący się
ochroną informacji, komputerowy pasjonat,
opisuje nietypowe i nowatorskie, a czasem bar-
dzo zaskakujące sposoby walki z hakerami, ro-
bakami internetowymi, wirusami komputero-
wymi, spamem i innymi popularnymi zagroże-
niami, które czyhają w Sieci zarówno na zwy-
kłych, domowych użytkowników, jak i duże or-
ganizacje.

Dowiesz się, czym są systemy honeypot
i sieci honeynet, jak je budować, aby były sku-
teczne, i jak obsługiwać, aby nie narazić się na
niebezpieczeństwo. Poznasz całą gamę aplikacji
i narzędzi, które służą do tworzenia pułapek na
cybernetycznych agresorów, a także specyficz-
ne konfiguracje powszechnie znanych i popularnie wykorzystywanych progra-
mów, które pozwolą na uczynienie z nich garnków miodu. Znajdziesz również
przykładowe analizy włamań zarejestrowanych przez autora, techniki wykorzy-
stywane przez hakerów do wykrywania i unieszkodliwiania honeypotów oraz
analizę legalności systemów pułapek pod względem prawa obowiązującego
w Polsce i Unii Europejskiej.

Krótko mówiąc, dowiesz się, w jaki sposób oszukiwać i łapać internetowych
intruzów, jak wykradać ich sekrety i narzędzia, jak wykorzystywać zdobyte
o nich informacje, i wreszcie jak zabezpieczyć się przed ich atakami w przy-
szłości.

Spójrz na ochronę sieci i systemów komputerowych zupełnie z innej strony,
zamieniając miejscami role hakera i ofiary.

Oracle i Java – Programowanie
Bulusu Lakshman

Z tej książki Czytelnik nauczy się wykorzy-
stywać zaawansowane technologie Javy w Orac-
le: dostępu do bazy danych za pośrednictwem Ja-
vy, budowania nadających się do wielokrotnego
użycia komponentów, instalowania Javy w środo-
wisku sieciowym. Szczegółowo pozna składowane
procedury Javy, JDBC, SQLJ służące uzyskiwaniu
dostępu do baz danych w Javie. Z perspektywy
Oracle zostało przedstawione projektowanie apli-
kacji w JavaBeans, Enterprise JavaBeans i Business
Components for Java. Na koniec, wyłożono metodę
używania serwletów Javy i stron JSP (Java Serwer
Pages), umożliwiających tworzenie dynamicznych
zawartości stron WWW. W każdym rozdziale za-
prezentowano etapy projektowania aplikacji, związanych z każdą z tych tech-
nologii Javy.

Główne zagadnienia – rzeczy, które trzeba poznać!
Główne zagadnienia obejmują obowiązkowe informacje o zawartości da-

nego rozdziału, skondensowane i przedstawione w zwięzłej formie. Można je
znaleźć na początku każdego rozdziału.

Przykłady praktyczne – ucz się na bazie sukcesów i porażek innych!
Przykłady praktyczne pozwalają nam uczyć się na bazie doświadczeń i prak-

tyki autora. Pomogą przewidywać problemy i przygotowywać rozwiązania bez
popadania we frustracje podczas samodzielnego szukania prawidłowej drogi.
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Gdyby głupota miała skrzydła. Najsłynniejsze katastrofy mar-
ketingu HI-TECH – Merrill R. Chapman
Paulina Budzoń

Każdy, kto kiedykolwiek używał komputera, mu-
siał spotkać się z nazwami takich firm – jak Microsoft,
czy IBM. Większość ludzi, którzy korzystają z dobro-
dziejstw najnowszych technologii, zna marki Sun, No-
vell, czy Apple. Jednak nie wszyscy wiedzą, co spra-
wiło, że firma z Redmond osiągnęła swój obecny sta-
tus, a IBM utracił dawną pozycję. Kto dziś pamięta,
że to Apple jako pierwsze wprowadziło graficzny in-
terfejs (GUI) albo wie, ile czasu musiało minąć, aby
użytkownicy komputerów PC także mogli się cieszyć
z klikania myszką? Ile osób pamięta jeszcze takie firmy jak Ashton-Tate czy
MicroPro i ich nowatorskie produkty?

Książka „Gdyby głupota miała skrzydła” w ciekawy sposób wytyka błędy
wielkich firm z branży Hi-Tech oraz opowiada historie, które doprowadziły
do ich upadków. Autor prezentuje historie, które miały miejsce od początków
komputerów osobistych, aż po dni dzisiejsze. Skupia się wszechstronnie na
producentach sprzętu, jak i oprogramowania.

Merrill R. Chapman opowiada o błędach, które popełniono na samym po-
czątku rozwoju branży IT. Ukazuje powstanie nowych firm oraz drogi, jakimi
mogły one powędrować, rozwijając komputery osobiste. Autor wytyka błędy
wszystkim – korporacjom, które wytrwały do dziś, jak i tym, które upadły za-
raz po powstaniu. Prezentuje okoliczności, w jakich powstawały różne modele
komputerów, a później różne systemy operacyjne, wplatając w historie swoje
własne doświadczenia z tamtego okresu. Chapman ujawnia kulisy ich rozwoju
oraz powody, dla których większość z nich upadło – przeważone przez konku-
rencję lub porzucone przez klientów. Wszystko to oprawia w przystępną i łatwą
do zrozumienia formę. Jesteście ciekawi, dlaczego dzisiaj warto kupować tylko
produkty pewnych konkretnych firm? Jak to się stało, że właśnie oni stali się
potentatami w danej dziedzinie? Tego dowiecie się po lekturze tej książki!

Pozycja ta powinna zaciekawić nie tylko prezesów firm, które aktualnie
kształtują rynek IT. Jest to ciekawa lektura także dla osób, które na co dzień
mają styczność z komputerami, chcą poznać historię tej branży lub po prostu
pośmiać się z „głupich” błędów wielkich korporacji. Na końcu, autor prezentuje

analizę przytoczonych porażek i rozwiązania, które – według niego – mogły
doprowadzić do ich uniknięcia.

O tej książce można szczerze powiedzieć tylko jedno – warto ją przeczytać!
Jeśli nie interesują Was zagadnienia techniczne, to przynajmniej dostarczy Wam
ona niemałej rozrywki.
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