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SciDAVis
To program dla wszystkich, którzy potrzebują programu do analizy danych
doświadczalnych. Dla naukowców z
dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dla studentów tychże nauk i dla
innych zainteresowanych.
Całość na stronie 13

Linux to NIE Windows
Artykuł dla nowych użytkowników
systemu Linux, który mają mniejsze
lub większe problemy z przestawieniem się z Windows na Linuksa. Długość artykułu odzwierciedla jak bardzo różnią się te dwa systemy.
Całość na stronie 36

Linux w biurze – KWord
Test kolejnego edytora z linuksowego biurka – KWord z pakietu KOffice
przeznaczonego dla środowiska KDE.
Całość na stronie 22
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Drodzy Czytelnicy

System

Oddajemy w Wasze ręce kolejny, tym razem wakacyjny, numer Dragonii. Mimo wakacji redakcja oraz współpracujący autorzy
nie próżnowali, o czym przekonacie się po
lekturze Dragonii.
Oprócz wspomnianych na stronie tytułowej artykułów o narzędziu do analizy danych, teście aplikacji biurowych i tekście o Linuksie dla początkujących zapraszam do lektury pozostałych artykułów. W bieżącym numerze możemy przeczytać o konfiguracji serwerów DHCP, NIS i urządzeń, o systemie
statystyk dla serwisu internetowego, a także o nowinkach w świecie serwerów pocztowych.
Część naszych czytelników to osoby
z doświadczeniem w administracji systemami linuksowymi czy uniksowymi, lub autorzy programów i mniejszych lub większych
aplikacji. Zachęcam Was do napisania o swoich pomysłach, rozwiązaniach i produktach
na łamach Dragonii.
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Skład za pomocą systemu LATEX fontami TeX Gyre i Latin Modern
Pierwowzór layoutu Dragonia Magazine przygotował m4c
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openSUSE 11
Jakub Derda - www.thenewone.pl
Kłótnie zwolenników różnych dystrybucji są chyba tak stare jak one same. Jednak zdają się być one całkiem pozbawione sensu. Świetnie obrazuje to
odcinek komiksu UserFriendly (w ramce). Niemniej, jak wszyscy pewnie wiedzą, openSUSE jest najlepsze ;) Wsparcie dla komercyjnej wersji (SUSE Linux
Enterprise) jest zapewniany przez firmę Novell, ona też czuwa nad rozwojem
darmowej dystrybucji openSUSE. Tyle tytułem wstępu. Ostatnio ukazała się już
11. wersja tej dystrybucji. Dlatego najpierw chciałbym przyjrzeć się zmianom
w stosunku do poprzedniej wersji, 10.3. Przede wszystkim aktualizacji uległ
kernel – mamy obecnie wersje 2.6.25.4 (pełny changelog tej wersji dostępny
pod adresem [1]). Ponadto znajdziemy tam gcc w wersji 4.3 oraz X.org 7.3
(pełna lista aktualizacji znajduje się na [2]).
Ale zacznijmy od początku. Programiści położyli duży nacisk na przyspieszenie i uproszczenie instalacji, dzięki temu na moim laptopie (Core Duo
1,66GHz, 512MB RAM) instalacja trwałą dosłownie chwilę, a przyjemna dla
oka grafika w tle czyniła cały proces jeszcze przyjemniejszym.

Zaraz po instalacji możemy się cieszyć środowiskiem GNOME w wersji 2.22
lub KDE 3/4 (w zależności od wybranej w czasie instalacji opcji). Domyślnie
znajdziemy też CompizFusion. Ktokolwiek interesował się kiedyś „uładnianiem” swojego pingwina na pewno wie, co to. Dla obecnych użytkowników
systemów z rodziny Windows powiem tylko, że Aero (efekty w Windows Vista)
jest wogóle poza konkurencją mnogość efektów, jakie znajdziemy w najnowszym oS, a szybkość ich działania zadziwi niejednego właściciela „blaszaka”.
Dla osób mobilnych do wyboru jest także m.in. Xfce – lekkie i szybkie środowisko graficzne (osobiście preferuje właśnie je także na desktopie).
A więc zainstalowaliśmy już naszego openSUSE, pobawiliśmy się pulpitem,
przyszedł czas na programy.
Standardowo z ważniejszych dostajemy Firefoksa w wersji 3, Banshee 1.0 (o nim
nieco więcej za chwilę) oraz nieco zmodyfikowaną wersję OpenOffice.org
2.4. Zacznijmy może od Banshee. Jest to dedykowany odtwarzacz multimediów. . . chciałem powiedzieć kombajn multimedialny. Katalogowanie muzyki
i filmów, poprawiona integracja z serwisem last.fm, „inteligentne” odtwarzanie
losowe, możliwość wypalania płyt CD z muzyką – to tylko niektóre z funkcji
najnowszej wersji. Pełniejszy opis funkcjonalności znajdziemy pod adresem [4].
W kwestii pakietu biurowego w stosunku do standardowej wersji poprawiono
m.in. współpracę z programem MS Excel, obsługę makr VBA, możliwość korzystania z bibliotek Mono (odpowiednik .NET znanych z systemów Windows).
Ponadto teoretycznie otwiera się szybciej i szybciej działa (osobiście tego nie
testowałem, takie są zapewnienia twórców). Wersje stand-alone tego pakietu
można znaleźć na stronie [6].
Bardziej zaawansowani użytkownicy z pewnością docenią poprawki
w Zypp’ie silniku zarządzania oprogramowaniem. Rysunek 2 przedstawia porównanie najnowszego Zypp’a oraz podobnych systemów pod kątem zużycia
pamięci RAM.
Kolejna aktualizacja dotyczy m.in. wygody obsługi. Zintegrowanie agenta
powiadamiania o aktualizacjach z wszystkimi środowiskami graficznymi, intuicyjne ikonki i aktualizacje na bierząco – to chyba najważniejsze zalety.

Rysunek 1. Zrzut ekranu podczas instalacji
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tacji w wersji drukowanej i ładne, kartonowe pudełko. Linki do sklepów dla
odpowiednich regionów znajdziemy na stronie [5].
Mam nadzieję, że przekonałem przynajmniej kilka osób do choćby spróbowania – to jest jak narkotyk, nie da się już od tego uciec ;)

Rysunek 2. Porównanie popularnych silników zarządzania oprogramowaniem

Nieco na końcu zostawiłem jeden z najważniejszych elementów: YaST. Jest
to centrum sterowania systemem, z tekstowym oraz graficznym interfejsem
(w obecnej wersji został przebudowany). W mojej opinii jest to najbardziej
intuicyjne narzędzie, z jakim miałem do czynienia w innych dystrybucjach.
Właściwie to ono zadecydowało, że pracuje teraz na dystrybucji openSUSE,
a nie np. na Ubuntu. Ponadto sposób zarządzania nieco przypomina ten znany
z systemów Windows – ustawienia są pogrupowane wg kategorii, przez co
nowi użytkownicy powinni się szybko odnaleźć w nowych „realiach”.
Jeśli chodzi o spolszczenie, bo jest ono z pewnością ważne dla wielu użytkowników, dzięki wysiłkom rodzimych tłumaczy system jest przetłumaczony
w 94 procentach (angielskie określenia naprawde ciężko spotkać, mnie się to
jeszcze nie udało ;) ), co daje nam 19. miejsce na świecie.
Nie powiedziałem jeszcze jak zdobyć najnowszą wersję – tutaj mamy dwie opcje.
Opcja „standardowa” polega na pobraniu nośników instalacyjnych z internetu (do wyboru
mamy torrent lub standardowo z HTTP). Warto wspomnieć, że wcześniej możemy przetestować funkcjonalność systemu dzięki LiveCD, jednak jest to dosyć okrojona z oprogramowania wersja. Jak nietrudno się domyśleć pobranie jest bezpłatne i nie otrzymujemy
żadnego oficjalnego wsparcia. Więcej informacji oraz linki do pobrania na [7]. Alternatywą jest zakup wersji pudełkowej, koszt to 60
euro, jednak w pakiecie dostajemy 90-dniową
pomoc techniczną, a także komplet dokumen-

Used by Permission – All Rights Reserved – www.userfriendly.org

— To przechodzi wszelkie pojęcie. Piotr poszedł i zainstalował SUSE na naszych
serwerach. . . Gaaah, popatrz na to. . .
— Może to tylko moje zdanie, ale na moje oko nie różni się od RedHat czy Debiana. . .
— Czy Ty tego nie widzisz? Tu po prostu wszystko jest źle!
Odnośniki
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.25.4
http://en.opensuse.org/Product_Highlights/11.0
http://i18n.opensuse.org/stats/trunk/toplist.php
http://banshee-project.org/download/archives/1.0.0/
http://en.opensuse.org/Buy_openSUSE
http://go-oo.org
http://software.opensuse.org
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Linux to NIE Windows
Dominic Humphries, tłumaczenie: Grzegorz Dąbrowski OldEnt
Artykuł ten został napisany dla stosunkowo nowych użytkowników Linuksa, który mają mniejsze lub większe
problemy z przestawieniem się z systemu Windows na Linuksa. Dotyczą one
wielu ludzi, dlatego właśnie został napisany niniejszy tekst. Wiele
problematycznych kwestii wynika z tego jednego powodu, dlatego
też artykuł został podzielony na rozdziały.

Problem 1: Linux nie jest dokładnie taki jak Windows
Byłbyś zdziwiony wiedząc, ile ludzi z tego powodu złorzeczy na Linuksa,
właściwie spodziewając się po nim wolnej, otwartej wersji Windows[3]. Często
na to właśnie nastawiają ich hurraoptymistyczni zwolennicy Linuksa. Takie
myślenie jest jednak paradoksalne.
Indywidualne powody, dla których ludzie decydują się spróbować Linuksa
są różne, wszystko jednak sprowadza się do jednego: mają nadzieję, że Linux będzie lepszy niż Windows. Popularne kryteria składające się na ocenę
końcową to koszta, możliwości wyboru, wydajność i bezpieczeństwo. Jest ich
wiele więcej, ale każdy użytkownik Windows wypróbowujący Linuksa robi to,
ponieważ ma nadzieję na coś lepszego niż ma obecnie.
No i w tym leży problem. . .
Jest logicznie niemożliwym, aby jedna rzecz była lepsza od drugiej pozostając taką samą. Doskonały klon może być równy oryginałowi, ale nie lepszy.
Kiedy więc wypróbowujesz Linuksa w nadziei, że będzie lepszy, jednocześnie
masz nadzieję na produkt inny. Zbyt wielu ludzi ignoruje ten fakt i każdą
różnicę między obydwoma systemami zalicza do porażek Linuksa.
Jako prosty przykład: instalacja sterownika do twojego sprzętu pod Windows zaczyna się na stronie producenta, po czym ściągasz i instalujesz indywidualny sterownik. W Linuksie tymczasem uaktualniasz jądro systemu.
To oznacza, że pojedyncze ściągnięcie i instalacja kernela Linuksa zaopatruje Cię w najnowsze dostępne sterowniki, inaczej niż w Windows, gdzie każdy
sterownik ściągasz i instalujesz z osobna. To inny proces, choć z pewnością nie
jest zły. Mimo to wielu narzeka, że to nie jest to do czego byli przyzwyczajani.

Inny, może bardziej Ci bliższy przykład to Firefox. Jeden z największych
open source’owych sukcesów – przeglądarka, która podbiła świat. Czy osiągnęła swój sukces dzięki temu, że była wierną imitacją najpopularniejszego
wcześniej Internet Explorer?
Nie. Osiągnęła sukces ponieważ była lepsza niż IE, a była lepsza ponieważ
była inna. Miała przeglądanie w kartach, aktywne zakładki, wbudowany pasek wyszukiwania, obsługę PNG i wiele innych cudownych rzeczy. Narzędzie
znajdź w dolnym pasku stanu wyszukiwało frazy na żywo podczas pisania,
zmieniając kolor na czerwony kiedy nie było trafień. IE nie miało kart, obsługi
kanałów RSS, paski wyszukiwania tylko poprzez wtyczki osób trzecich. Miało
natomiast okno wyszukiwania, gdzie, aby rozpocząć wyszukiwanie, należało
kliknąć OK i dopiero po tym można było przeglądać wyniki (a jak nic nie
znalazło, to musiałeś nacisnąć OK, aby zamknąć komunikat błędu nie znaleziono). Wzorcowy i niepodważalny przykład na to, jak open source’owa aplikacja
osiąga sukces będąc lepszą – lepszą z powodu swojej odmienności. Gdyby
FF był klonem IE, nikt by o nim dziś nie pamiętał. Gdyby Linux był klonem
Windows, stałoby się dokładnie to samo.
Rozwiązanie problemu 1: Pamiętaj, że jeżeli Linux jest zbieżny z tym, z czym
wcześniej się zetknąłeś, to nie jest nowy i lepszy. Witaj w świecie, gdzie rzeczy
są inne. Inne, ponieważ tylko kiedy mają możliwość wyróżniać się z tłumu,
mają szansę błyszczeć.

Problem 2: Linux jest zbyt inny od Windows
Kolejny problem pojawia się, kiedy spodziewający się odmienności użytkownik stwierdza, że niektóre różnice są po prostu zbyt wielkie. Prawdopodobnie najznamienitszym tego przykładem jest olbrzyma możliwość wyboru
dla użytkowników Linuksa. O ile pudełkowe Windows po zainstalowaniu jest
ze swoim Wordpadem, Internet Explorerem oraz Outlook Expressem gotowy
do użycia w takiej właśnie konfiguracji, użytkownik Linuksa dokonuje wyboru
spośród setek dystrybucji, środowiska Gnome, KDE, Fluxbox czy innego, vi,
emacs albo kate, Konqueror, Opera, Firefox albo Mozilla itd.
Użytkownik Windows nie jest przyzwyczajony do dokonywania tylu wyborów, po to tylko, aby zacząć pracować. Posty rozgoryczonych z pytaniami typu
czy musi być tyle wyboru? są powszechne.
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Czy naprawdę Linux musi być tak inny od Windows? W końcu to tylko
systemy operacyjne. Mają sprawić, aby komputer działał i dało się uruchomić
aplikacje. Czy nie powinny być mniej więcej takie same?
Spójrz na to w ten sposób: wyjdź na zewnątrz i popatrz na te wszystkie
różne samochody na ulicy. Wszystkie zostały zaprojektowane w mniej lub bardziej podobny sposób: ich celem jest dowiezienie Cię po drogach z punktu A
do punktu B. Zauważ różnice w konstrukcji.
No dobrze, ale możesz pomyśleć, że różnice w samochodach to szczegóły:
wszystkie mają kierownicę, koła, pedały, drążek zmiany biegów, hamulec, okna
i drzwi, zbiornik paliwa. . . Jeżeli umiesz prowadzić jeden samochód, umiesz
prowadzić każdy!
Prawda, ale. . . czy nie zauważyłeś, że niektórzy nie jeżdżą samochodami,
tylko motocyklami?
Przejście z jednej wersji Windows do innej jest jak przesiadka z jednego
samochodu do drugiego. Szczerze, nie widzę różnicy między Win95, a Win98.
Przeprowadzka z Win98 na WinXP to była duża zmiana, ale nie w podstawach.
Tymczasem przejście z Windows na Linuksa jest jak przesiadka z samochodu na motocykl. Oba są OSami/środkami transportu. Oba mogą używać tych
samych sprzętów/dróg. Oba są środowiskiem do uruchamiania aplikacji/transportem
z punktu A do B. Ale oba podchodzą do tych kwestii z dwóch fundamentalnie
różnych stron.
Windows/samochód nie jest bezpieczny przed wirusami/kradzieżą, dopóki nie
zainstalujesz antywirusa/zamkniesz drzwi. Linux/motocykl nie ma stworzonych dla
niego wirusów/drzwi, więc jest bezpieczny bez antywirusa/zamykania drzwi.
Albo też spójrz na to tak:
Linux/samochód został zaprojektowany tak, aby mogło z niego korzystać
wielu użytkowników/pasażerów jednocześnie. Windows/motocykl został zaprojektowany z myślą o pojedynczym użytkowniku/pasażerze. Każdy użytkownik Windows/motocyklista jest przyzwyczajony do pełnej kontroli swojego komputera/pojazdu przez cały czas. Użytkownik Linuksa/pasażer samochodu w pełni kontroluje swój komputer/pojazd tylko, kiedy jest zalogowany jako root/siedzi przy kierownicy.
Dwa różne podejścia służące do osiągnięcia tego samego celu. Różnią się
w swoich założeniach. Mają inne mocne i słabe strony. Samochód bez wątpienia
lepiej nadaje się do transportu całej rodziny i dużej ilości towaru z punktu A
do B: więcej siedzeń i miejsca. Motocykl tymczasem jest idealny do transportu
pojedynczej osoby z A do B: lepiej sobie radzi na zakorkowanych drogach
i zużywa mniej paliwa.

Wiele rzeczy się nie zmienia przy przesiadce z samochodu na motocykl i na
odwrót: nadal musisz wlewać paliwo do baku, jeździć na tych samych drogach,
uważać na światła i znaki drogowe, używać kierunkowskazów i przestrzegać
ograniczeń prędkości.
Są jednak pewne zauważalne różnice: kierowcy samochodów nie muszą nosić kasków, a motocykliści nie muszą zapinać pasów. Kierowcy muszą obracać
kierownicą, aby zmienić kierunek, motocykliści muszą się przechylać. Kierowcy
przyspieszają przydeptując pedał gazu, motocykliści robią to manipulując ręką.
Motocyklista, który spróbuje skręcić samochodem przechylając się, szybko
znajdzie się w kłopotach. Użytkownicy Windows próbujący umiejętności i przyzwyczajeń z obsługi Windows w Linuksie znajdą się w analogicznej sytuacji.
Z tego właśnie powodu to „eksperci od Windows” mają faktycznie częściej
problemy z Linuksem niż ludzie z niewielkim albo żadnym doświadczeniem
z komputerami. Typowym jest, że fraza Linux nie jest jeszcze gotowy do osobistego
użytku, wypływa z ust weteranów Windows, którzy rozumują w ten sposób:
jeżeli oni nie mogli sobie poradzić z przesiadką, tym bardziej nie da rady mniej
doświadczony użytkownik. W rzeczywistości jest wprost przeciwnie.
Aby więc uniknąć problemu 2: nie zakładaj, że umiejąc obsługiwać Windows, umiesz obsługiwać Linuksa. Kiedy pierwszy raz włączasz Linuksa jesteś
nowicjuszem..

Problem 3: Szok kulturowy
Podproblem 3a: Naprawdę, istnieje kultura Linuksa
Użytkownicy Windows znajdują się bardziej lub mniej w relacji
klient-dostawca: oni płacą za oprogramowanie, wsparcie i tak dalej. Oczekują
określonego poziomu użyteczności. Mają tym samym prawa związane z oprogramowaniem: zapłacili za wsparcie techniczne i mają uprawnienie do jego
otrzymania. Są także przyzwyczajeni bardziej do kontaktu z instytucjami niż
ludźmi: zawierają umowy z przedsiębiorstwem, nie osobą.
Użytkownicy Linuksa są bardziej społecznością. Nie kupują oprogramowania i nie płacą za wsparcie techniczne. Ściągają oprogramowanie za darmo
i używają komunikatorów oraz for internetowych dla uzyskania pomocy. Po
drugiej stronie znajduje się człowiek, nie korporacja.
Typowy użytkownik Windows nie wzbudzi sympatii przenosząc swoje
przyzwyczajenia i zachowania do kultury Linuksa, delikatnie mówiąc.
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Największy powód tarć znajduje się w kontaktach on-line: nowy użytkownik Linuksa „3a” prosi o pomoc w rozwiązaniu problemu. Kiedy nie otrzymuje
pomocy w zadowalającym go stopniu, zaczyna narzekać i domagać się więcej
pomocy. Do tego bowiem był przyzwyczajony kiedy korzystał z płatnej pomocy
technicznej. Problem w tym, że nie ma płatnego wsparcia. Jest grupa wolontariuszy pragnących z dobrego serca pomagać ludziom rozwiązywać problemy.
Nowy użytkownik nie ma prawa domagać się od nich czegokolwiek. To by
było coś w rodzaju kwestującego, domagającego się większych datków od darczyńców.
W taki sam sposób użytkownik Windows jest przyzwyczajony do korzystania z oprogramowania. Przedsiębiorstwa nie wydadzą oprogramowania, dopóki te nie będzie stabilne, funkcjonalne i wystarczająco przyjazne dla użytkownika. Tego użytkownik spodziewa się po oprogramowaniu: zaczyna się z numerkiem wersji 1.0. Programy na Linuksa tymczasem „idą w świat”, jak tylko
zostaną napisane: zaczyna się na wersji 0.1. W ten sposób ludzie naprawdę
potrzebujący funkcjonalności mogą ją otrzymać natychmiast. Zainteresowani
programiści mogą się włączyć w projekt, aby ulepszyć kod, a społeczność jako
całość wie, co się dzieje.
Jeżeli użytkownik „3a” będzie miał z Linuksem problem, będzie narzekał:
oprogramowanie nie spełniło jego oczekiwań, a sądzi, że ma prawo do tych
oczekiwań. Jego humor nie poprawi się po usłyszeniu sarkastycznych odpowiedzi w rodzaju: na twoim miejscu domagałbym się zwrotu pieniędzy.
A więc, aby uniknąć problemu 3a: pamiętaj, że nie zapłaciłeś programiście,
który napisał oprogramowanie, ani ludziom, którzy świadczą pomoc on-line.
Nie są tobie nic winni.

Podproblem 3b: Stary i Nowy
Linux zaczął swoje życie jako hakerskie hobby. Rozrósł się, w miarę jak
przyciągał więcej hakerów-hobbystów. Minęło sporo czasu zanim ktoś poza
geekiem miał choćby szansę łatwo ustawić działającą instalację Linuksa. Linux
zaczynał będąc od geeków dla geeków. Nawet dzisiaj większość użytkowników
Linuksa to deklarowani geekowie.
A to bardzo dobra rzecz: jeżeli masz problem ze sprzętem lub oprogramowaniem, spora liczba geeków gotowych do pracy nad rozwiązaniem to duży
plus.
Przez lata Linux bardzo się rozrósł. Istnieją dystrybucje, które może zainstalować każdy, a nawet dystrybucje Live CD, które po włożeniu płytki do napędu
same rozpoznają sprzęt bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika i są gotowe do
użytkowania. W ten sposób są one atrakcyjne również dla szarych użytkowników, wybierających je ze względów finansowych oraz ponieważ są one wolne

od wirusów. Spięcia na linii nowi-starzy użytkownicy nie należą do rzadkości.
Ważne, aby mieć świadomość, że nie ma nienawiści po obu stronach: to brak
zrozumienia powoduje problemy.
Z jednej strony są hardcorowi geekowie, którzy wiąż zakładają, że każdy
używający Linuksa to brat geek. To oznacza, że spodziewają się po rozmówcy
wysokiego poziomu wiedzy, co często prowadzi do oskarżeń o arogancję, elitaryzm i chamstwo. Czasami to nawet prawda, częściej jednak nie. Elitaryzmem
jest stwierdzenie każdy powinien to wiedzieć. Nie jest elitaryzmem powiedzieć
każdy to wie – to nie to samo.
Z drugiej strony są nowicjusze próbujący przestawić się z długoletniego
używania komercyjnych OS-ów. To są użytkownicy przyzwyczajeni do oprogramowania, z którego każdy może korzystać zaraz po wyjęciu z pudełka.
Problemy pojawiają się, ponieważ grupa pierwsza składa się z ludzi, którzy
uwielbiają rozkładać swoje OS-y na czynniki pierwsze i składać je z powrotem
w taki sposób, jaki najbardziej im odpowiada. Druga grupa jest obojętna na to
jak działa ich OS, dopóki ten OS działa.
Dobrą ilustracja problemu są klocki LEGO:
Nowicjusz: Chciałem nowy samochód zabawkę a słyszałem, że każdy chwali sobie
samochody z klocków LEGO. Kupiłem więc trochę LEGO, ale kiedy wróciłem do domu
i otworzyłem pudełko, miałem tylko stertę klocków i papieru. Gdzie mój samochód?
Weteran: Musisz zbudować sobie samochód z klocków. Na tym polega LEGO.
Nowicjusz: Co?! Nie wiem jak zbudować samochód. Nie jestem mechanikiem. Skąd
mam wiedzieć, jak to wszystko złożyć razem?
Weteran: Jest dołączona instrukcja w pudełku. Powie Ci dokładnie jak złożyć klocki
razem, aby uzyskać samochód zabawkę. Nie musisz wiedzieć jak, wystarczy że podążasz
za instrukcjami.
Nowicjusz: Dobra, znalazłem instrukcje. To mi zajmie godziny! Dlaczego nie mogą po
prostu sprzedawać samochodu zabawki, zamiast wymagać od Ciebie, abyś go złożył?
Weteran: Ponieważ nie każdy chce robić z klocków LEGO samochody. Można złożyć
cokolwiek. Na tym to polega.
Nowicjusz: Wciąż nie rozumiem dlaczego nie mogą dostarczać gotowego samochodu,
aby mogli go mieć zarówno ludzie, którzy chcą gotowej zabawki, jak i ludzie którzy
mogą go sobie rozłożyć na części. W końcu złożyłem wszystko w całość, ale niektóre
części czasami odpadają. Co z tym zrobić? Może skleić?
Weteran: To LEGO. Ono zostało zaprojektowane tak, aby miało się rozkładać. Na tym
to polega.
Nowicjusz: Ale ja nie chcę, żeby się rozkładało. Ja chcę po prostu samochód zabawkę!
Weteran: Więc po cholerę kupiłeś LEGO?
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Dla każdego jest oczywiste, że LEGO nie jest dla osób, które chcą tylko samochód zabawkę. Dialogów powyższego typu nie znajdziesz w prawdziwym
życiu. Cały interes z klockami LEGO polega na czerpaniu radości z budowania
i tworzenia wszystkiego, na co masz ochotę. Jeżeli nie interesuje Cię budowanie
czegokolwiek, LEGO nie jest dla ciebie. To oczywiste.
Z tego, że ta sama prawda odnosi się do Linuksa zdaje sobie sprawę każdy
stary wyjadacz: to otwarty, w pełni konfigurowalny zestaw oprogramowania.
Na tym to polega. Jeżeli nie interesuje cię mały hacking, po co w ogóle zawracać
sobie głowę?
Ostatnio sporo wysiłku wkłada się w tworzenie Linuksa bardziej przystosowanego do nie-hakerów, co jest już bliskie sprzedaży złożonych samochodów LEGO w celu zwiększenia zainteresowania. Skutkiem tego są konwersacje
w powyższym stylu: nowicjusze narzekają na istnienie funkcji, które weterani
uznają za oczywiste oraz są rozżaleni, że muszą zajrzeć do instrukcji, aby coś
uruchomić. Nowicjusze narzekają na zbyt szeroki wybór dystrybucji albo na
zbyt dużą ilość opcji konfiguracji oprogramowania, albo że nie działa od razu
po instalacji. . . To jak narzekanie, że z LEGO można złożyć za dużo modeli
i wieszanie psów za to, że można je z powrotem rozłożyć na części.
Więc, aby uniknąć problemu 3b: po prostu pamiętaj, że to czym wydaje się
być Linux teraz, nie jest tym, czym był w przeszłości. Największa i najbardziej
potrzebna część społeczności Linuksa, hakerzy i twórcy oprogramowania, lubią Linuksa ponieważ mogą go dostosować do swoich potrzeb, a nie dlatego, że
muszą wszystko sami poskładać przed pierwszym użyciem.

Problem 4: Zaprojektowane dla projektanta
W przemyśle samochodowym rzadko zdarza się, aby ta sama osoba projektowała jednocześnie silnik i wnętrze samochodu - wymaga to zupełnie różnych
umiejętności. Nikt nie chce silnika, który tylko wygląda tak, jakby był wydajny.
Nikt nie też chce wnętrza ergonomicznego, ale brzydkiego. Z tego samego powodu, zazwyczaj w procesie tworzenia oprogramowania, interfejs użytkownika
(UI) tworzą inne osoby niż te, które zajmują się pisaniem kodu.
Do Linuksa ta zasada się nie stosuje: projekty często zaczynają jako zabawka jednego człowieka. Robi wszystko sam i tym samym interfejs nie wymaga żadnych bajerów, aby być przyjaznym dla użytkownika (ang. user friendly).
Użytkownik wie o programie wszystko, nie potrzebuje pomocy. Vi jest dobrym
przykładem oprogramowania dedykowanego użytkownikowi, który już wie jak
ono funkcjonuje. Często słyszy się o nowych użytkownikach, którzy resetują
komputer, ponieważ nie wiedzą jak wyjść z vi.
Istnieje duża różnica między programistami FOSS, a większością tych piszących dla celów komercyjnych. Programista wolnego oprogramowania pisze

to, czego sam zamierza używać. Produkt nie będzie taki „user friendly” dla
nowicjusza, ale ma się tą świadomość, że produkt jest napisany przez kogoś,
kto wie, jakie są potrzeby końcowego użytkownika – w końcu twórca sam nim
jest. To bardzo inne podejście od programowania zarobkowego, gdzie twórcy
piszą oprogramowanie dla innych, niekonieczne pojętnych ludzi.
Chociaż więc vi ma zawrotnie skomplikowany interfejs, wciąż jest w użyciu,
a to z powodu potęgi, jaką oferuje użytkownikom po jego poznaniu. Firefox
został stworzony przez ludzi regularnie surfujących po sieci. Gimp został napisany przez ludzi pracujących na plikach graficznych itd.
Tym samym interfejsy linuksowych aplikacji są często dla nowicjuszy prawdziwym polem minowym. Mimo swojej popularności, vi nigdy nie powinno
być używane przez nowicjusza, który chce tylko szybko wprowadzić wiele
zmian do pliku. A jeżeli używa on aplikacji we wczesnej wersji rozwojowej,
wyszlifowany do granic możliwości interfejs użytkownika prawdopodobnie
znajdzie. . . na liście rzeczy do zrobienia – efektywność to priorytet. Nikt nie
projektuje zabójczo efektownego interfejsu, a potem stara się wcisnąć tu i ówdzie potrzebne funkcje. Najpierw pracuje się nad funkcjonalnością, następnie
nad ulepszeniami interfejsu.
Sposób na problem 4: Szukaj oprogramowania, które z założenia ma być
łatwe w obsłudze dla nowych użytkowników albo pogódź się z tym, że niektóre programy wymagają więcej nauki niż do tego przywykłeś. Narzekania
na skomplikowane vi zostaną wyśmiane z powodu niezrozumienia samej idei.

Problem 5: Mit „user friendly”
A to jest dobre. . .
W światku komputerowym pojęcie „przyjazny dla użytkownika” jest bardzo
szerokie. „User Friendly” to nawet nazwa całkiem dobrego komiksu internetowego. Ale to ZŁE pojęcie.
Sama koncepcja jest dobra: oprogramowanie ma być projektowane z myślą
o użytkownikach. Pospolite jest mniemanie o jednym znaczeniu tego zdania,
co jest dalekie od prawdy. . .
Jeżeli całe życie spędziłeś na przetwarzaniu plików tekstowych, twoje wymarzone oprogramowanie będzie szybkie i efektywne, pozwalające na maksymalizację wyników przy minimalnym nakładzie pracy. Proste skróty klawiszowe i operacje niewymagające użycia myszy będą wysokiej wagi.
Ale jeżeli nieczęsto edytujesz pliki tekstowe i po prostu chcesz okazyjnie
napisać list, ostatnią rzeczą jakiej potrzebujesz jest wkuwanie skrótów klawiszowych. Dobrze ułożone menu i zrozumiałe ikony w pasku narzędziowym to
twój ideał.
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Oczywistym jest, że to co zostało stworzone z myślą o danym użytkowniku, nie będzie dostosowane do potrzeb innego. Jak więc można w ogóle mówić
o „przyjazności dla użytkownika”, skoro mamy różne potrzeby?
Prosta odpowiedź: etykietka „przyjazny dla użytkownika” to wprowadzająca w błąd nazwa z rodzaju tych, które komplikują proste sprawy.
Co więc oznacza „przyjazność dla użytkownika”. Cóż. . . w kontekście,
w którym się tego terminu używa, przyjazne oprogramowanie oznacza te, które
może być wykorzystywane w przyzwoitym stopniu przez użytkownika z niewielkim
albo żadnym doświadczeniem w użytkowaniu tego oprogramowania. Ma to ten nieszczęsny efekt, że kulawym-ale-znajomo-wyglądającym interfejsom przylepia
się etykietę „przyjaznego dla użytkownika”.

Podproblem 5a: Znajome, czyli przyjazne
W najbardziej „przyjaznych” edytorach tekstu wycinasz i wklejasz za pomocą [Ctrl]+[X] i [Ctrl]+[V]. Całkowicie nieintuicyjne, ale wszyscy przywykli
do tych kombinacji, więc zaliczają się one do „tych przyjaznych”.
Jeżeli więc ktoś przestawia się na vi i nagle odkrywa, że [d] służy do wycinania, a [p] do wklejania, nazywa to nieprzyjaznym, ponieważ nie do tego był
przyzwyczajony. Czy to rozwiązanie jest lepsze? W rzeczy samej. . .
Używając podejścia z [Ctrl]+[X], jak wytniesz słowo z aktualnie używanego
dokumentu? (Bez używania myszy!)
Zaczynając na początku słowa, używasz [Ctrl]+[Shift]+[Right], aby zaznaczyć
słowo. Potem [Ctrl]+[X] aby wyciąć.
A w sposób vi? [d][w] usuwa słowo.
Wyciąć pięć słów naraz z użyciem [Ctrl]+[X]? Na początku wybranych słów
używamy: [Ctrl]+[Shift]+[Right] [Ctrl]+[Shift]+[Right] [Ctrl]+[Shift]+[Right]
[Ctrl]+[Shift]+[Right] [Ctrl]+[Shift]+[Right] [Ctrl]+[X]
A vi? [d][5][w]
Podejście vi jest wydajniejsze i właściwie bardziej intuicyjne. „X” i „V” nie
są oczywistymi do zapamiętania skrótami od poleceń cut i paste (ang. wytnij
i wklej). Tymczasem „dw” oznacza delete a word (ang. usuń słowo), a „p” łatwo
skojarzyć z put (ang. wklej, umieść). Ale to do „X” i „V” nas przyzwyczajano,
dlatego, mimo iż vi jest oczywiście potężniejsze, jest nieznajome i tym samym
uważane za nieprzyjazne. Inaczej, pełne podobieństwo programu do aplikacji
Windows powoduje postrzeganie tego programu jako przyjaznego. Jak napisałem w rozdziale 1, Linux z konieczności jest inny. Nieuniknionym jest więc, że
Linux zawsze będzie postrzegany jako „mniej przyjazny” niż Windows.
Aby uniknąć problemu 5a, jedynym co możesz próbować, to pamiętać, że
przyjazne dla użytkownika nie oznacza to, do czego jestem przyzwyczajony. Rób rzeczy tak jak zwykle, a jeżeli nie zadziała – rób to, co robiłby całkowity nowicjusz.

Podproblem 5b: Nieefektywne jest przyjazne
To smutny, ale niezaprzeczalny fakt. Paradoksalnie, im bardziej utrudniasz
dostęp do różnorakich funkcji aplikacji, tym bardziej przyjazna wydaje się ona
być.
Przyczyną jest „zwiększanie przyjazności” poprzez używanie prostych i widzialnych „wskazówek”, im więcej tym lepiej. W końcu kompletny nowicjusz
posadzony przez procesorem tekstu typu WYSIWYG, z zadaniem napisania
tekstu pogrubioną czcionką, jak uważasz, co zrobi:
— Dojdzie do wniosku, że [Ctrl]+[B] to standardowy skrót.
— Będzie szukał wskazówek, klikając na menu Edycja. Po niepowodzeniu
prawdopodobnie spróbuje następnego w kolejności Format. Nowe podmenu
będzie zawierać interesująco brzmiącą nazwę Czcionka. No i jest nasz opcja
Pogrubienie!
Sukces!
Kiedy następnym razem usiądziesz przed procesorem tekstu, spróbuj całą
pracę wykonywać za pomocą menu. Bez skrótów klawiszowych i ikon z paska
narzędziowego. Dojdziesz do wniosku, że poruszasz się w żółwim tempie,
a każde zadanie wymaga wielu naciśnięć klawiszy / kliknięć myszką.
Pisanie w ten sposób „przyjaznych programów” jest jak montowanie bocznych kółek w rowerze. Pozwoli Ci na natychmiastową jazdę bez żadnych umiejętności i doświadczenia. Jest to doskonałe dla nowicjusza, ale nikt nie uważa,
że wszystkie rowery powinny być sprzedawane z kółkami dla dzieci. Gdybyś
dzisiaj dostał taki rower, obstawiam, że pierwszą rzeczą jaką byś zrobił, byłoby usunięcie kółek będących niepotrzebnym obciążeniem. Kiedy już umiesz
jeździć na rowerze, kółka nie są potrzebne.
W ten sam sposób, bez „kółek do nauki”, jest zaprojektowana spora część
linuksowego oprogramowania. W końcu nikt nie jest wiecznym początkującym. Nieświadomość to krótkotrwały stan, a wiedza pozostaje na całe życie.
Oprogramowanie jest pisane z myślą o większości.
To może wydawać się dobrym tłumaczeniem – w końcu MS Word ma te
wszystkie przyjazne menu, przyciski na pasku narzędziowym, skróty klawiszowe. . . Wszystko co dobre, prawda? Przyjazne i efektywne.
Należy na to jednak spojrzeć z innej perspektywy. Po pierwsze strona praktyczna: kodowanie menu, skrótów i wszystkiego innego zajmuje dużo czasu,
a twórcom Linuksa za czas przy nich spędzony nikt nie płaci. Po drugie, to
wciąż nie uwzględnia poważnych, wymagających użytkowników: niewielu profesjonalnych piszących używa MS Word. Spotkałeś kiedyś programistę używającego do pisania kodu MS Word? Porównaj to z tym, jak wielu używa vi oraz
emacsa.
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Dlaczego tak jest? Po pierwsze, ponieważ „przyjazne” reguły wykluczają
reguły efektywne (patrz: kwestia „kopiuj-wklej” powyżej). Po drugie, większość funkcji Worda jest zakopana w menu, których musisz używać. Tylko
podstawowe funkcje mają odpowiedniki w tych małych podręcznych ikonkach
na paskach narzędziowych. Dostęp do mniej używanych funkcji, wciąż jednak
niezbędnych dla poważnych użytkowników, zajmuje zbyt wiele czasu.
Należy mieć świadomość, że „kółka do nauki” są często dostępne jako dodatki dla oprogramowania linuksowego. Może nie jest to oczywiste, ale często
takowe istnieją.
Weźmy mplayer. Aby go użyć, piszesz w terminalu mplayer nazwa_pliku.
Przewijasz film używając klawiszy strzałek oraz klawiszy PageUp i PageDown.
Nie jest to zbyt „przyjazne”. Jeżeli jednak napiszesz gmplayer nazwa_pliku, dostaniesz graficzną nakładkę ze wszystkimi swoimi miłymi, przyjaznymi i znajomymi guziczkami.
A zrzucanie danych z CD do plików MP3 (albo Ogg)? Przy użyciu wiersza poleceń potrzebujesz cdparanoia, aby zgrać dane na dysk. Potem musisz
uruchomić encoder. . . To sporo roboty, nawet jeżeli dokładnie wiesz, jakie pakiety są Ci potrzebne (moim skromnym zdaniem). Ściągasz więc i instalujesz coś
w rodzaju Grip. To prosta w użyciu nakładka, która używa cdparanoia i encoderów w sposób zautomatyzowany, aby można było łatwo zgrać CD (ma nawet
zautomatyzowaną obsługę CDDB).
To samo odnosi do zgrywania DVD. Ustawianie niezmiernej ilości opcji to
koszmar, a użycie dvd::rip (GUI dla każdego) ułatwi cały proces.
Aby więc uniknąć problemu 5b: pamiętaj, że w zwyczaju jest dodawanie
„kółek do nauki” do oprogramowania linuksowego jako dodatków. Czasami
„kółka” wręcz nie dadzą pogodzić się z projektem.

Problem 6: Imitacja a konwergencja
Argument, jaki często wysuwają ludzie odkrywający, że Linux nie jest klonem Windows (którego przecież oczekiwali): Linux próbował (albo powinien był
próbować) zostać klonem Windows od początku swojego istnienia, a ludzie
którzy tego nie zauważają i nie próbują zmierzać kierunku Windows pozostają
w błędzie. Przedstawiają uzasadnienia typu:
Linux przeszedł z wiersza poleceń do interfejsu graficznego, co jest oczywistym
naśladowaniem Windows.
Zgrabna teoria, ale fałszywa. Pierwotna wersja X Window System ukazała
się w 1984 roku jako następca W Window System przeniesionego na UNIX
w 1983 r. Windows 1.0 został wypuszczony w 1985 r. (chociaż dojrzał dopiero
w serii 3 z 1990 roku – w tym czasie X Window System stał się X11, którego używamy obecnie). Sam Linux zaistniał dopiero w 1991 r. (nie skopiował

więc rozwiązań z Windows – wykorzystał GUI, które istniało na długo przed
Windows).
Windows 3 ustąpiło pola Windows 95, które było największym przeskokiem, jakiego
do tej pory dokonał Microsoft. Było wyposażone w nowe funkcje i ulepszenia, takie jak
„przeciągnij i upuść”, pasek zadań i tak dalej. To wszystko, co teraz zostało skopiowane
na Linuksa.
Właściwie to. . . nie. Powyższe istniało na długo wcześniej przed tym, jak
Windows zrobił z tego użytek. Taki NeXTSTeP był bardzo zaawansowanym
(na owe czasy) interfejsem graficznym i zjadał Win95 na śniadanie – zarówno
wersja 1 wypuszczona w 1989, jak i wersja ostateczna z 1995.
Dobrze, dobrze. A więc Microsoft nie stworzył tych indywidualnych funkcji, o których dzisiaj myśli się jak o częściach interfejsu windowsowego. Stworzył jednak swój
„rozpoznawalny” interfejs, który Linux po dzień dzisiejszy próbuje imitować.
Aby to odbrązowić, należy odnieść się do koncepcji konwergencji ewolucyjnej,
sytuacji w której dwie oddzielne linie ewolucyjne wykształcają podobne lub
takie same właściwości. To zjawisko powszechnie znane i często opisywane
w naukach biologicznych. Przykładowo, rekiny i delfiny żyją w środowisku
wodnym, odżywiają się rybami i są mniej więcej tego samego rozmiaru. Oba
grupy gatunków mają płetwy boczne, grzbietowe i ogonowe oraz podobne
kształty.
Mimo to rekiny wyewoluowały z ryb, a delfiny z czworonożnych ssaków
lądowych. Powodem, dla którego wyewoluowały u siebie te same właściwości,
jest dążenie do bycia możliwie najbardziej efektywnym w środowisku wodnym.
Nie było tak, że protoplasty delfinów (nowe w środowisku wodnym) spojrzały
na rekiny i pomyślały: Wow, spójrzcie na te płetwy. Świetnie się sprawują, też sobie
takie wyewoluujmy!
Podobnie jest, kiedy porównuje się wczesne linuksowe interfejsy FVWM,
TWM czy inne ze współczesnymi Gnome lub KDE z paskami, menu i innymi
wodotryskami. Tak, prawdą jest, że obecnie są bardziej podobne do Windows.
Lecz tak samo było z Windows. Windows 3.0 nie miał, z tego co pamiętam,
paska narzędziowego. Menu start? Jakie menu start?
Kiedyś Linux nie miał interfejsu choćby trochę przypominającego współczesny Windows. Microsoft również. Teraz oba mają. Czy to o czymś świadczy?
Świadczy to o tym, że producenci z obu obozów szukali sposobów na ulepszenie interfejsów, a ponieważ istnieje skończona liczba rozwiązań, często wybierali podobne. Podobieństwo nie udowadnia imitacji. Pamiętając to można
uniknąć błędnego myślenia, które zostało opisane w rozdziale 6.
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Problem 7: To coś, co się FOSS zwie
Taaak. . . to wprowadza zamieszanie. W uproszczeniu: otwartość oraz wolność oprogramowania to wspaniały i niezwykle ważny przyczynek do całej
sprawy. Ale idea, jak bardzo jest FOSS inne od własnościowego oprogramowania, dla wielu ludzi jest nie do ogarnięcia. . .
Wspominałem już powyżej o kilku interesujących aspektach: domaganie się
wsparcia technicznego i tym podobne. Sprawa zachodzi jednak znacznie dalej.
Manifest Microsoftu to Komputer na każdym biurku – z niepisaną klauzulą
o Windows na każdym z nich. Microsoft oraz Apple sprzedają systemy operacyjne i oba przedsiębiorstwa robią wszystko, co w ich możliwościach, aby
przyzwyczaić do ich produktów możliwie dużą liczbę ludzi. Prowadzą biznes,
aby zarabiać pieniądze.
A tu pojawia się FOSS, które nawet dzisiaj jest prawie całkowicie niekomercyjne.
Zanim otworzycie swojego klienta pocztowego i zaczniecie zasypywać mnie
listami o Red Hat, SUSE, Linspire i reszcie: tak, wiem że „sprzedają” Linuksa.
Wiem, że byłoby im bardzo na rękę, gdyby Linux przyjął się powszechnie,
zwłaszcza jeżeli będzie to ich dystrybucja. Ale nie mylcie dostawców z producentami. Jądro Linuksa nie zostało napisane przez przedsiębiorstwo i nie
jest rozwijane przez ludzi robiących to dla zysku. Narzędzia GNU nie zostały
napisane przez przedsiębiorstwo i nie są rozwijane przez ludzi robiących to dla
zysku. X Window System. . . no w każdym razie, najbardziej popularna obecnie
implementacja xorg. . . Wiecie co dalej. Końcówka .org w nazwie powinna mówić wam wszystko. Co do oprogramowania desktopowego: możecie zarzucić
KDE, że jest komercyjny, ponieważ opiera się na bibliotekach i narzędziach Qt.
Ale Gnome, Fluxbox, Enlightenment itd. są non-profit. Są ludzie sprzedający
Linuksa, ale to naprawdę mniejszość.
Zwiększanie liczby użytkowników oprogramowania własnościowego przenosi się na bezpośrednie korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa je produkującego. To nie ma zastosowania do FOSS: nie ma żadnych bezpośrednich
korzyści dla producenta ze zwiększenia liczby odbiorców. Pośrednie korzyści
owszem: osobista satysfakcja, większe prawdopodobieństwo wykrycia błędów,
lepsze szanse na otrzymanie oferty dobrze płatnej pracy i tak dalej.
Linus Torvalds nie zarabia na nowych użytkownikach Linuksa. Richard
Stallman nie ma pieniędzy ze wzrostu zainteresowania narzędziami GNU.
Właściciele serwerowni pracujących na OpenBSD i OpenSSH nie przyłożyli
przysłowiowego grosza do rozwoju tych projektów. Tu pojawia się największy
problem, kiedy dochodzi do kontaktu nowych użytkowników z Linuksem:
Dochodzą do wniosku, że nikt ich nie chce.

Nowicjusze przechodzą na Linuksa po spędzeniu całego swojego życia na
użytkowaniu komercyjnych OS-ów. Życia, gdzie potrzeby użytkownika są priorytetem; gdzie user friendly i orientacja na klienta uchodzą za istne święte Graale.
Nagle odkrywają, że używają systemu, który nadal polega na podręcznikowych
plikach man, wierszu poleceń, ręcznie edytowanych plikach konfiguracyjnych
i Google. A wtedy narzekają, że nikt ich nie rozpieszcza ani niczego nie obiecuje: bezceremonialnie pokazuje im się drzwi.
To oczywiście przesadnie powiedziane. W ten sposób jednak wielu potencjalnych nawróconych na Linuksa postrzega rzeczy, kiedy nie udaje się zmiana
systemu.
W dziwny sposób FOSS to bardzo samolubna metoda rozwoju oprogramowania. Ludzie pracują nad tym, nad czym chcą pracować oraz wtedy, kiedy
tego chcą. Większość z nich nie widzi konieczności zmiany Linuksa w bardziej
atrakcyjny dla niedoświadczonych użytkowników: on ma już to, czego oni potrzebują, czemu miałaby ich obchodzić obsługa oprogramowania przez innych
ludzi?
FOSS ma wiele zbieżności z internetem. Nie płacisz twórcy strony
www/oprogramowania za ściągnięcie i przeczytanie/instalację. Szerokopasmowe
łącza/„przyjazne” interfejsy nie interesują kogoś, kto już ma szerokopasmowy dostęp/wie jak używać oprogramowania. Blogerzy/programiści nie potrzebują rzeszy czytelników/użytkowników, aby usprawiedliwić swoje chęci blogowania/programowania. Jest dużo ludzi, którzy mają z tego sporo pieniędzy, ale
to już nie jest ten staromodny model biznesowy płać-bo-moje, którego tak
wiele branż kurczowo się trzyma. Zarabia się dzięki świadczeniu pomocy
technicznej/e-commerce.
Linux nie jest zainteresowany w zwiększaniu udziału na rynku. On nie ma
klientów, ani udziałowców, ani nie odpowiada całym swoim kapitałem. Linux
nie powstał dla pieniędzy i nie ma na celu stanie się najpopularniejszym OS-em
na planecie.
To, co społeczność chce stworzyć z Linuksa, to naprawdę dobry, w pełni
wyposażony i wolny system operacyjny. Jeżeli poskutkuje to zostaniem popularnym OS-em, to fajnie. Jeżeli poskutkuje to otrzymaniem najbardziej intuicyjnego, przyjaznego interfejsu jaki kiedykolwiek powstał, to fajnie. Jeżeli
poskutkuje to stworzeniem przemysłu obracającego miliardami dolarów, to fajnie.
To fajnie, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, aby stworzyć najlepszy system
operacyjny, jaki jest to w stanie zrobić społeczność. Nie dla innych ludzi, dla
siebie. Te wszystkie przepowiednie w rodzaju Linux nigdy nie zdobędzie komputerów domowych dopóki nie będzie taki a taki. . . trafiają kulą w płot. Społeczność nie
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próbuje zawładnąć wszystkimi desktopami. Nie obchodzi ich, czy będzie wystarczająco dobry, aby mógł trafić na twoje biurko, tylko żeby był wystarczająco
dobry na ich własnych. Głośni przeciwnicy Microsoftu, super-maniacy Linuksa
i zarabiający na FOSS dostawcy mogą być widoczni, ale są wciąż w mniejszości.
Oto czego społeczność chce: system, który może być zainstalowany przez
każdego, kto naprawdę go chce. Zanim więc pomyślisz o przeniesieniu się na
Linuksa, spytaj sam siebie czego naprawdę chcesz.
Jeżeli chcesz systemu, który nie jest twoim szoferem, tylko daje Ci do ręki
kluczyki, usadza przy kierownicy i spodziewa się, że wiesz co robić: bierz Linuksa. Będziesz musiał poświęcić trochę czasu na naukę, ale kiedy już skończysz,
będziesz miał system, który siada i szczeka na komendę.
Jeżeli chcesz jedynie Windows bez szkodników i luk bezpieczeństwa: przeczytaj dobre instrukcje bezpieczeństwa, zainstaluj dobrego firewalla, skaner
szkodników i antywirusa, zmień IE na bardziej bezpieczną przeglądarkę oraz
na bieżąco aktualizuj system. Są ludzie (w tym ja), którzy przeszli z Okienkami
całą drogę od 3.1 do XP bez pojedynczej infekcji – Ty też możesz to osiągnąć.
Nie bierz Linuksa: zawiedzie Cię strasznie próbując być tym, czego oczekujesz.
Jeżeli naprawdę chcesz bezpieczeństwo i wydajności systemu bazującego
na UNIX-ie, ale z nastawieniem na klienta i „super interfejsem” – kup Maca
firmy Apple. OS X jest bardzo dobry. Ale nie bierz Linuksa: nie zrobi tego,
czego od niego oczekujesz.
Tu nie chodzi tylko o to Dlaczego chciałbym mieć Linuksa?, ale także Dlaczego
Linux chciałby mnie?
Niniejszy artykuł jest tłumaczeniem tekstu autorstwa Dominica Humphriesa [1]. Informacje
o prawach autorskich oraz pełną stopkę można znaleźć na stronie z oryginałem tłumaczenia [2].

Odnośniki
[1] http://linux.oneandoneis2.org/LNW.htm – oryginalny artykuł, Dominic Humphries
[2] http://grzegorzdabrowski.fm.interia.pl/LNW-pl.htm – tłumaczenie na język
polski, Grzegorz Dąbrowski OldEnt
[3] http://www.reactos.com/
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SciDAVis
Karol Kozioł
SciDAVis, czyli application for Scientific Data Analysis and
Visualization, jest zgodnie z nazwą wolnym programem do analizy
i wizualizacji danych naukowych.

Po co i dla kogo?
Dla wszystkich, którzy potrzebują programu do analizy danych doświadczalnych. Dla naukowców z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dla studentów tychże nauk i dla innych zainteresowanych.
Aplikacji do analizy i wizualizacji danych naukowych pod GNU/Linuksa
jest wiele, ale aplikacji w stylu Origina (chyba najlepszy windowsowy program
do analizy naukowej, niestety bardzo drogi) tylko trzy: LabPlot, QtiPlot i SciDAVis. LabPlot, chociaż wydaje się najbardziej rozbudowany i ma polską lokalizację, zraził mnie do siebie tym, iż nie zamierzał współpracować (tj. nie wykrywał) z biblioteką GSL (GNU Scientific Library), mimo tego, że starałem mu
się to ułatwić. QtiPlot z kolei zraził mnie zbyt nachalnymi prośbami o wsparcie finansowe dla autorów projektu (przy każdym uruchomieniu programu
uruchamiała mi się przeglądarka ze stosowną stroną internetową zawierającą
prośbę o datek). SciDAVis, który z kolei powstał jako fork QtiPlot’a pozbawiony
jest tych mankamentów i dzięki temu zyskał moje uznanie. Aktualna wersja
programu to 0.1.3 (czyli jest dość „młody”).

Jak to zrobić? Czyli krok po kroku
Import danych
Dane doświadczalne można wprowadzać ręcznie z klawiatury, ale jest to robota czasochłonna. Najczęściej mamy do czynienia z danymi zapisanymi przez
inny program w pliku tekstowym. Tak więc wybieramy z menu File . Import
ASCII. Pojawia się okienko jak na rysunku 1.

Co SciDAVis potrafi?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Trochę tego jest, a mianowicie:
operacje na tabelach i macierzach,
analiza statystyczna i obróbka wstępna wyników,
wizualizacja wyników w postaci wykresów 2D i 3D,
import danych z plików tekstowych ASCII oraz z plików .opj (Origin Pro
7.5),
dopasowanie krzywych do danych doświadczalnych (tzw. fitowanie),
wygładzanie krzywych,
transformacja Fouriera (FFT),
korelacja i autokorelacja danych,
konwolucja i dekonwolucja danych,
język skryptowy muParser.

Rysunek 1. Import danych z pliku tekstowego

Następnie musimy wybrać: plik do importu, miejsce, gdzie powinny znaleźć
się zaimportowane dane (nowa tabela, nowa kolumna w aktywnej tabeli – opcja
Import each file as), separator danych (spacja, tabulator, przecinek, średnik lub
ich kombinacje) i separator dziesiętny (polski przecinek lub angielska kropka).
Przydatne jest też zaznaczenie opcji Simplify white spaces (traktowanie wielu
spacji jak jednej) oraz Remove white spaces from line ends (usuwa dodatkowe
spacje z końca linii). Niezaznaczenie tych opcji może spowodować utworzenie
w zaimportowanej tabeli z danymi dodatkowych pustych kolumn, a to przecież
nikomu nie potrzebne.
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Przechowywanie i edycja danych
SciDAVis w ogólności potrafi przechowywać dane w postaci tabel i macierzy. Nikomu chyba nie muszę tłumaczyć czym się różni tabela od macierzy.
W odróżnieniu od tabel, na macierzach można wykonywać pewne specyficzne
operacje, jak np. obliczanie wyznacznika, transpozycja i odwracanie macierzy.
Możliwa jest konwersja tabeli do macierzy.
SciDAVis wymaga oznaczeń kolumn w tabeli ze względu na to, jaki rodzaj
informacji zawierają: X (oś odciętych na wykresie), Y (oś rzędnych), Z, X error
lub Y error (błędy X lub Y). Należy uważać na oznaczenie rodzaju danych,
ponieważ program np. nie pozwoli nam na stworzenie wykresu z dwóch serii danych oznaczonych jako Y. Rodzaj danych ustawia się (jeśli nie odpowiada nam ustawienie domyślne) zaznaczając kolumnę i wybierając odpowiednią
opcję z pozycji Set As z menu podręcznego.
Kolumnę można też wypełnić wartościami zależnymi od wartości w innej
kolumnie. Robi się to podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym, czyli wpisując
odpowiednią formułę. Aby np. w kolumnie 4 znalazły się wartości sinusów
liczb znajdujących się w kolumnie 1, to postępujemy następująco: zaznaczamy
kolumnę 4 i z menu podręcznego wybieramy Set Column Values. Następnie
w odpowiednim polu (rysunek 2) wpisujemy formułę, w naszym przypadku
będzie to:
col(’’4’’)=sin(col(’’1’’)).

Często ważne dane znajdują się w dzienniku zdarzeń (menu View . Results
log). Lądują tam na przykład informacje o współczynniku regresji, wyznaczniku macierzy i inne dodatkowe informacje o naszych działaniach.

Wstępna analiza danych
Jeśli już wprowadziliśmy dane, to można zacząć je analizować. Często wymagają jednak wstępnej obróbki. Do wstępnych działań może należeć sortowanie danych lub ich normalizacja. Aby dokonać normalizacji, wystarczy zaznaczyć kolumnę z interesującymi nas danymi i z menu podręcznego wybrać
Normalize. Podobnie można dokonać sortowania danych (pojedynczej kolumny
lub też całej tabeli względem danej kolumny) lub też wykonać statystykę dla
danej kolumny (średnia, odchylenie standardowe, wariacja, wartość najmniejsza
i największa).

Wizualizacja danych
Danych naukowych nie przedstawia się w postaci surowej, lecz wizualizuje
się je w postaci ładnych wykresów. SciDAVis oferuje bogaty zestaw narzędzi do
tworzenia i edycji wykresów. Do dyspozycji są wykresy 2D, 3D i statystyczne
(histogram, wykres kołowy).
Aby stworzyć wykres, należy po prostu zaznaczyć kolumny z seriami danych i następnie z menu Plot (głównego lub podręcznego) wybrać interesujący
nas typ wykresu. Wykreowany w ten sposób wykres można edytować. Wszystkie potrzebne opcje znajdują się w menu podręcznym pod prawym przyciskiem
myszki lub też dają się aktywować po dwukliku na odpowiedni fragment wykresu (np. dwuklik na oś X otwiera okienko z edycją parametrów tej osi).

Rysunek 2. Okienko wpisywania formuły do kolumny

Rysunek 3. Opcje wizualizacji serii danych

Dodatkowo można wypełnić kolumnę numerami wierszy (wybieramy z menu podręcznego Fill Column With . Row Numbers) lub liczbami losowymi (Fill
Column With . Random Values).

W menu podręcznym mamy na przykład pozycję Properties odpowiedzialną
za ustawienia wizualizacji serii danych (kolorki, kształt i wielkość symboli i tym
podobne).
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Do wykresu możemy dodać następną serię danych (opcja Add/Remove Curve z menu podręcznego) lub też umieścić na nim wykres funkcji analitycznej
(opcja Add Function z menu podręcznego). Problemem nie jest też edycja tytułu wykresu lub jego legendy. Program dobrze obsługuje polskie znaki oraz
symbole greckie.
SciDAVis obsługuje warstwy wykresu (coś podobnego do warstw obrazu
w programach graficznych), odpowiednie opcje znajdują się w menu Graph
(tamże znajduje się też kilka ciekawych pozycji, np. wstawianie obrazów lub
strzałek), co pozwala tworzyć naprawdę skomplikowane wykresy.

Dopasowanie krzywych do danych doświadczalnych
Dalej zajmujemy się menu Analyze. Z jego poziomu mamy bowiem możliwość uruchomienia algorytmów odpowiedzialnych za dopasowanie zadanej
krzywej analitycznej do danych doświadczalnych (co określane jest krótkim
angielskim słówkiem fit, często jednak używanym w Polsce).
Spośród dostępnych opcji dopasowujących mamy do dyspozycji fitowanie
liniowe, wielomianowe, funkcją eksponencjalną, funkcją Gaussa i Lorentza. Zaś
bardziej zaawansowanym dano do dyspozycji moduł o nazwie Fit Wizard, który
pozwala na stworzenie własnej funkcji fitującej.

Rysunek 5. Przykład dopasowania krzywej analitycznej do danych doświadczalnych

Rysunek 4. Przykładowy wykres 2D

W menu podręcznym znajduje się też pozycja Analyze (odpowiada jej menu
Analysis w menu głównym), która zawiera wiele opcji analitycznych.
W wypadku przedstawiania danych doświadczalnych często się je wygładza. Aby zrobić to samo w programie SciDAVis, należy sięgnąć do podręcznego
menu Analyze (lub menu Analysis na pasku głównym) i wybrać opcję Smooth.
Znajdują się tam algorytmy wygładzania, na czele z chyba najpopularniejszym
algorytmem Savitzky’ego-Golay’a.

Analiza fourierowska FFT
FFT to skrót od ang. Fast Fourier Transformation, czyli szybka transformacja Fouriera. Jest to algorytm liczenia dyskretnej transformaty Fouriera oraz
transformaty do niej odwrotnej.
Transformacja Fouriera jest wykorzystywana w wielu dziedzinach fizyki
i informatyki, ale przede wszystkim w teorii analizy i przetwarzania sygnałów.
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Nie wdając się zbytnio w rozważania matematyczne, za pomocą transformacji Fouriera można na przykład transformować funkcję sygnału zależnego od
czasu, na funkcję sygnału zależnego od częstotliwości.
Ale dość już wstępu. Aby wykonać FFT na serii danych, znów wchodzimy do menu Analyze i wybieramy pozycję FFT. Na rysunku 6 przedstawiłem
przykładowy wynik takiej operacji na funkcji próbnej.

Alternatywy (4)
A oto alternatywne oprogramowanie:
— Origin
Platforma: Windows
Cena: 950 USD (Origin 8), 1500 USD (OriginPro 8)
— SigmaPlot
Platforma: Windows
Cena: 749 USD
— QtiPlot
Platforma: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD
Cena: źródła dla Linuksa – darmowe, binarki – 20 EURO
— LabPlot
Platforma: Linux, MacOS
Cena: darmowy
Odnośniki
[1] http://scidavis.sourceforge.net – Strona domowa
[2] http://scidavis.sourceforge.net/help/manual – Podręcznik
w jęz. angielskim

użytkownika

Rysunek 6. Przykład analizy FFT danych

Podsumowanie
Osobiście uważam SciDAVis za dobry, darmowy program do analizy i wizualizacji danych. Może nie ma tylu opcji, co jego komercyjni konkurenci (Origin
i SigmaPlot), ale pracuje się z nim wygodnie i do moich zastosowań wystarczy.
Program się cały czas rozwija i mam nadzieję, że autorzy wywiążą się ze swoich planów przedstawionych na drogowej mapie rozwoju. Przydałby się przede
wszystkim dobry importer plików projektu Origina. Ciekawi mnie też, kiedy
powstanie wersja 1.0 programu. Wine czekało z tym aż 15 lat. . .

numer 24 – 2008

16

Software

Baza pod kontrolą PHP – część 2
Krzysztof Biskup – Irish
W poprzednim numerze Dragonii rozpocząłem opis obsługi
bazy danych MySQL wykorzystując do tego celu język PHP. Przypomnę może jeszcze, że całość
skryptów będzie dołączona do numeru Dragonii, aby Wam było
łatwiej przyswoić i przetestować
materiał. W tej części wykorzystamy bazę danych do obsługi prostych statystyk odwiedzin witryny
internetowej.

2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ustalenia ogólne

20

Aby dokładniej zrozumieć wszystko w tym artykule, wyjaśnię dokładnie,
co chcę wykonać. A więc tak: załóżmy, że mamy prosty serwis internetowy
składający się z dowolnej ilości podstron. Statystyka ogólna serwisu powinna
zawierać wykaz unikalnych adresów IP (pod warunkiem, że serwis nie jest odwiedzany w ogromnych ilościach dziennie), ilość unikalnych odwiedzin (czyli
adresów IP) oraz sumaryczną ilość odwiedzin. Oczywiście, oprócz umieszczania tych danych, ważną rzeczą jest ich prezentowanie – tym też się zajmiemy.

22

Pierwsze kroki - struktura serwisu

30

21

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=ISO-8859-2">
</head>

23
24
25
26
27
28
29

31

Jeśli chodzi o sam serwis, to najlepiej, jeśli jego struktura wygląda w ten
sposób: dokument główny, np. index.php, kolejne podstrony są dołączone do
niego przy użyciu polecenia include. Takie rozwiązanie znacznie zmniejszy
ilość kodu i dla niego właśnie przedstawię opis wykonania statystyk.
Dla czytelników, którzy tylko chcą przetestować działanie statystyk, przedstawię teraz przykładowe strony. Oczywiście ich wielkość została okrojona do
minimum. Pierwsza z nich index.php wygląda następująco:
1

6

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

<body>
<table align="center" width="700" border="0">
<tr>
<td colspan="3" height="160">
<div align="center" style="font-size:16pt;" >
BANER STRONY
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" width="160">
<!-- MENU -->
<ul type="square">
<li><a href="?strona=00" title="Strona główna">Strona główna</a>
<li><a href="?strona=01" title="Strona 1">Strona 1</a>
<li><a href="?strona=02" title="Strona 2">Strona 2</a>
<li><a href="?strona=03" title="Strona 3">Strona 3</a>
<li><a href="?strona=04" title="Strona 4">Strona 4</a>
<li><a href="?strona=05" title="Strona 5">Strona 5</a>
<li><a href="?strona=06" title="Strona 6">Strona 6</a>
<li><a href="?strona=07" title="Strona 7">Strona 7</a>
<li><a href="?strona=08" title="Strona 8">Strona 8</a>
<li><a href="?strona=09" title="Strona 9">Strona 9</a>
<li><a href="?strona=10" title="Strona 9">Statystyki</a>
</ul>
</td>
<td align="justify" valign="top" style="margin:20px;" colspan="2">
<!-Strona -->
<?php
include(’php/stat.php’);
if ($_GET[’strona’])
$k=$_GET[’strona’];
else
$k=’00’;
laduj($k);
?>
</td>
</tr>
<tr >
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45
46
47
48
49
50

Tabela z statystykami

<td align="center" height="60" colspan="3">
<!-- Stopka -->
Autor i właściciel strony
</td></tr></table>
</body>
</html>

Pozostałe są znacznie krótsze. Przykładowo dla strony głównej może to
wyglądać następująco:
Strona Główna
a pozostałe różnią się tylko treścią. Wszystkie pliki umieściłem w katalogu,
który to na dobrą sprawę jest katalogiem naszego serwisu. Jeżeli przyjrzymy
się szczegółowiej plikowi index.php, możemy podzielić go na dwie części: jedna to struktura strony oparta o język HTML, a druga zawiera prosty skrypt
php. Skrypt ten służy do ładowania kolejnego skryptu stat.php, który będzie
odpowiadał za obsługę statystyk i ładowanie odpowiedniej podstrony serwisu.
Dodatkowo w skrypcie zawartym w index.php jest nadawana odpowiednia
wartość zmiennej $k, która odpowiada za ładowanie odpowiedniej podstrony
przez funkcje laduj. Przekazywanie informacji, która podstrona ma być ładowana, odbywa się za pomocą metody get i zmiennej strona.

Tabela powinna zawierać zbiór adresów IP gości odwiedzających nasz serwis, dlatego nazwijmy ją adresy. Struktura tej tabeli może przedstawiać się
następująco:
— IP – adresy IP gości,
— nazwa – nazwa domenowa gości lub adres IP, jeśli adresowi nie przypisano
nazwy domenowej,
— liczba – ilość odwiedzin dla danego adresu IP .
Ta tabela powinna nam wystarczyć do przechowywania podstawowych statystyk. Od razu chcę tu nadmienić, że takie rozwiązanie niekoniecznie jest
optymalne oraz, co już wcześniej pisałem, jeśli odwiedzających jest naprawdę bardzo dużo, przechowywanie wszystkich adresów IP też nie jest dobrym
pomysłem.

Tworzenie struktury danych
Aby teraz wygenerować taką tabelę, musimy przygotować odpowiednie zapytania MySQL, oczywiście z poziomu PHP. Na sam początek powinniśmy
stworzyć nową bazę danych, w której będzie się znajdować nasza tabela z danymi. Do tego celu możemy wykorzystać funkcję:
$wynik=mysql_create_db(’nazwa_bazy’);

lub bardziej złożone, jednak zalecane, polecenie:
$zapytanie=’CREATE DATABASE statystyki’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);

Poprawność wykonania obu poleceń można sprawdzić dzięki zmiennej $wynik.
Kolejną rzeczą, którą należy wykonać, jest stworzenie tabeli adresy:
$zapytanie =’CREATE TABLE adresy(
ip VARCHAR(15),
nazwa VARCHAR(150),
liczba INT,
UNIQUE (ip))’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);

Jak widzimy, zapytanie nie odbiega wcale od tego, które wydawaliśmy w konsoli. Różnica polega na tym, że wyniki są w inny sposób prezentowane. Cały skrypt dodający nową bazę i tabelę jest umieszczony w podkatalogu php
znajdującym się w katalogu pliki, a jego nazwa to dodaj.php. Jego zawartość
przedstawia się następująco:
Rysunek 1. Poprawnie załadowana strona index.php z wczytaną stroną główną
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<?php
include("mysql_con.php");
$zapytanie=’CREATE DATABASE statystyki’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
if($wynik)
{
echo "Poprawnie wykonano zapytanie<br>".$zapytanie."<br>
dodające bazę danych<br>";
mysql_select_db(’statystyki’);
$zapytanie =’CREATE TABLE adresy(
ip VARCHAR(15),
nazwa VARCHAR(150),
liczba INT,
UNIQUE (ip))’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
if($wynik)
{
echo "Poprawnie wykonano zapytanie<br>".$zapytanie."<br>
dodające tabelę do bazy";
}
else
echo "Błąd dodania tabeli";
}
else
echo "Błąd dodania bazy danych";
mysql_close($udzial);
?>

Rysunek 2. poprawny wynik działania skryptu dodaj.php

Zapisywanie danych do bazy
Ponieważ mamy już przygotowaną strukturę, możemy zająć się teraz dodawaniem danych o odwiedzinach do bazy. Do tego celu ma służyć skrypt
stat.php znajdujący się w podkatalogu php. Plik ten jest dołączany do pliku
index.php przy użyciu polecenia include(). Przyjrzyjmy się więc jego strukturze:
1
2
3
4
5
6
7

28
8

Jak widać, zmienną $wynik wykorzystałem do sprawdzenia poprawności dodania danych (bazy danych, tabeli). Jeżeli zostanie wypisany komunikat o błędzie, sprawdź czy poprawnie połączyłeś się z bazą danych. Jeżeli jesteś połączony, sprawdź, czy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia (dodawania bazy
i tabel). Poprawnie dodana baza i tabela powinny zwrócić komunikat podobny
do przedstawionego na rysunku 2.
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<?php
function sta()
{
include("php/mysql_con.php");
$ip=getenv("REMOTE_ADDR");
$zapytanie=’SELECT * FROM adresy WHERE ip="’.$ip.’"’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
$wiersz=mysql_fetch_row($wynik);
if($wiersz)
{
$zapytanie=’UPDATE adresy SET
liczba=(liczba+1) WHERE ip="’.$ip.’"’;
}
else
{
$nazwa=gethostbyaddr($ip);
$zapytanie=’INSERT INTO adresy
VALUES("’.$ip.’", "’.$nazwa.’", 1)’;
}
$wynik=mysql_query($zapytanie);
mysql_close($udzial);
}
function laduj($n)
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{
$nazwapliku=’strona’.$n.’.php’;
if(!file_exists($nazwapliku))
$nazwapliku=’strona00.php’;
include($nazwapliku);
sta();
}
?>

Dzięki temu plikowi jesteśmy już połączeni z bazą danych. Przeglądając dalej treść funkcji widzimy przypisanie zmiennej $ip wartości adresu IP klienta
(gościa naszej witryny) – do tego celu użyliśmy zmiennej REMOTE_ADDR.
Kolejną część funkcji stanowi przypisanie zmiennej $zapytanie wartości
będącej poleceniem MySQL służącym do sprawdzenia czy pobrany adres IP
już jest zapisany w bazie danych.
Aby to zapytanie zostało wykonane, musimy wykorzystać funkcję
mysql_query(), a jej wynik przypisany do zmiennej $wynik wykorzystamy
w dalszej części funkcji.
Dokładniej rzecz biorąc zmienną $wynik wykorzystamy jako parametr funkcji
mysql_fetch_array() w celu sprawdzenia czy zostały zwrócone jakieś wiersze
w wyniku zapytania.
Jeśli tak, to znowu budujemy zapytanie, które dla tego wiersza zwiększy pole
liczba o 1, natomiast jeśli nie, wykonujemy nieco więcej operacji.
Najpierw korzystając z funkcji gethostbyaddr() za pomocą adresu IP pobieramy nazwę domenową i zapisujemy ją w zmiennej $nazwa.
Teraz wykorzystując przygotowane zmienne budujemy (zapisujemy je w zmiennej $zapytanie) zapytanie, które doda nowy rekord do bazy.
Niezależnie od wyboru sytuacji mamy przygotowaną zmienną $zapytanie,
która zawiera odpowiednie polecenie i aby je wykonać, znów musimy użyć
funkcji mysql_query().
Na koniec, ponieważ już wszystko zostało wykonane, pozostało tylko zamknąć połączenie z bazą danych.

Jak widać, skrypt składa się z dwóch funkcji sta() i laduj(). Druga z nich
służy do ładowania odpowiedniej podstrony serwisu oraz wywołania funkcji
sta().
Omówmy dokładniej jej zawartość. W czwartej linii kodu budowana jest nazwa pliku zawierającego podstronę na podstawie wzorca: część stała (strona)
numer ($k - wartość zmiennej) i znowu część stała kropka i rozszerzenie pliku
(.php). Dla tak zbudowanej nazwy, wykorzystując instrukcję if oraz funkcję
file_exists(), sprawdzamy, czy plik nie istnieje (poprzez użycie operatora
! – negacja). Jeśli nie istnieje, to nazwą będzie plik strona00.php. Dzięki takiej operacji unikniemy sytuacji, w których poprzez podanie niepoprawnego
parametru mogłoby dojść do błędu.
W dalszej części, dla przetestowanej nazwy pliku, wykonujemy jego dołączenie do dokumentu, a następnie wywołujemy funkcję sta().
Teraz omówmy bardziej istotną, z naszego punktu widzenia, funkcję, czyli
sta(). Na samym jej początku dołączamy plik mysql_con.php znajdujący się
w katalogu php. Plik ten jest niewielką modyfikacją ostatnio opisanego sposobu połączenia z bazą danych. Modyfikacja polega na tym, że zmieniona jest
nazwa bazy danych na statystyki. Oto zawartość zmienionego pliku:
1
2
3
4
5
6

<?php
// informacje potrzebne do nawiązania połączenia
$host="localhost";
$user="root";
$passw="krasnal";
$db="statystyki";

9
10
11
12
13
14

Zajmijmy się teraz kwestią prezentowania statystyk. Do tego celu służy
ostatnia pozycja w menu odnosząca się do pliku strona10.php. Przyjrzyjmy
się więc jego strukturze:
1
2
3
4
5

7
8

Pobieranie danych z bazy

// Nawiązanie połączenia
$udzial=mysql_connect($host,$user,$passw);
//Wybór bazy
if (!$udzial)
echo "Nie połączono";
@mysql_select_db($db);
?>

6
7
8
9
10
11
12
13

<div align="center" style="font-size:16pt;">Statystyki</div>
<?php
include("php/mysql_con.php");
mysql_select_db(’statystyki’);
$zapytanie=’SELECT SUM(liczba) FROM adresy’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
$wiersz=mysql_fetch_array($wynik);
echo "<br><div align=’center’ style=’font-size:14pt;’>
Liczba wszystkich odwiedzin:<b> ".$wiersz[’SUM(liczba)’]."</b>";
$zapytanie=’SELECT * FROM adresy ORDER BY liczba’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
echo ’<br><div align="center" style="font-size:14pt;">
10 najczęściej odwiedzających adresów</div>
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<table align="center">
<tr>
<td>LP.</td>
<td>Adres IP</td>
<td>Nazwa domenowa</td>
<td>Liczba odwiedzin</td>
<tr>’;
for ($i=0;$i<10;$i++)
{
echo ’<tr>’;
$wiersz=mysql_fetch_array($wynik);
if (!$wiersz)
exit;
echo ’<td>’.($i+1).’</td>
<td>’.$wiersz[’ip’].’</td>
<td>’.$wiersz[’nazwa’].’</td>
<td>’.$wiersz[’liczba’].’</td>
</tr>’;
}
echo ’</table>’;
mysql_close($udzial);
?>

10. linia skryptu. Teraz należy je wykonać, przetworzyć i wyświetlić w przejrzystej formie.
Co do wykonania, nie ma się co rozpisywać – uczyni to funkcja
mysql_query(). Co do przetwarzania, będziemy to wykonywać kolejnymi wierszami używając funkcji mysql_fetch_array().
Aby uprościć skrypt, wykorzystamy pętlę for. Przy okazji uzyskujemy dzięki zmiennej $i indeks, którym ponumerujemy wiersze tabeli.
W wierszu 25 skryptu wstawiłem instrukcję if(!$wiersz). Jej użycie ma
na celu sprawdzenie czy wiersz z danymi nie istnieje – jeśli nie istnieje, to dzięki instrukcji exit, zakończymy pętlę. Dzięki tym wszystkim zabiegom, nasza
statystyka wygląda tak, jak na rysunku 3.

Jak widać jest to typowy skrypt PHP generujący kod HTML. Zaczynając po kolei, widzimy, że całość skryptu rozpoczyna się od polecenia include(), które
kolejny raz dołącza plik mysql_con.php. Oczywiście jest to niezbędne w celu
nawiązania połączenia z bazą danych.
Kolejna czynność, to wybranie bazy statystyki, na której będziemy wykonywać
operacje. Teraz zbudujemy pierwsze zapytanie, które obliczy nam sumę wszystkich odwiedzin. Aby wykonać zapytanie, używamy funkcji mysql_query(),
która zwróci wartość dla zmiennej $wynik, dzięki czemu możemy użyć kolejnych funkcji PHP w celu dalszego przetwarzania wyniku.
Po kolei patrząc, najpierw wykorzystamy funkcję mysql_fetch_array(),
która ze zmiennej $wynik (wyniku zapytania) utworzy wiersz indeksowany
nagłówkami kolumn tabeli. W naszym przypadku tabela posiada jedną kolumnę z nagłówkiem SUM(liczba), dlatego do jej zawartości odwołujemy się
poprzez zmienną $wiersz[’SUM(liczba)’].
Patrząc na to, co do tej pory otrzymaliśmy, to oczywiście jest sumaryczna
ilość odwiedzin naszego serwisu.
Kolejna rzeczą, którą generuje skrypt jest wyświetlenie dziesięciu adresów
IP z których najczęściej odwiedzano nasz serwis. Na sam początek musimy
zbudować nowe zapytanie, jest ono oczywiście bardzo proste, a przedstawia je

Rysunek 3 - Okno wyświetlonych statystyk.

To już wszystko w tej części, w kolejnej spróbujemy rozbudować statystyki
o dalsze opcje.
Odnośniki
[1] http://httpd.apache.org
[2] http://www.php.net
[3] http://www.mysql.com
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Linux w biurze – KWord
Krzysztof Biskup – Irish
W poprzednim numerze Dragonii rozpocząłem opisywanie oprogramowania biurowego dostępnego na platformę systemową
GNU/Linux. Na pierwszy ogień trafił edytor
tekstu Abiword, dziś przyszła pora na zaprezentowanie kolejnego programu tego samego
typu, jakim jest KWord. Program ten należy do pakietu biurowego
KOffice, a opiszę tu wersję 1.6.3 wydaną w 2007 roku.

Troszeczkę historii
Program KWord zaliczyć można do nieco starszej grupy procesorów tekstu, ponieważ pierwsze jego wydanie miało miejsce w 1998 roku. Od samego
początku należał do pakietu KOffice, tworzonego przez KWord Team. Jest on
przeznaczony dla środowiska graficznego KDE i jako wolne oprogramowanie
rozpowszechniany jest na warunkach licencji GNU LGPL. Na dzień dzisiejszy
najnowsza stabilna wersja jest oznaczona numerem 1.6.3, a wydana ona została
7 czerwca 2007 roku. Cały czas trwają prace nad kolejną wersją – dla zainteresowanych 7 maja 2008 roku została wydana już wersja alpha7 2.0, co wskazuje
na to, że niedługo może pojawić się wersja stabilna.

Skąd pobrać i jak zainstalować?
Program KWord jest dołączany do większości dystrybucji Linuksa, jest bowiem częścią pakietu biurowego KOffice, więc nie musimy specjalnie się trudzić, aby do zdobyć. Jeżeli musimy sami pobrać pakiet, to możemy to uczynić
z oficjalnej strony projektu [1] lub polskiej strony projektu [2]. Dla innych systemów operacyjnych niż UNIX i GNU/Linux na dzień dzisiejszy nie istnieją
oficjalne wersje tego programu. Choć dla systemu Mac OS X istnieje możliwość
pobrania go ze strony [3].
Rysunek 1. Polska strona domowa pakietu KOffice
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Obsługiwane formaty

Pierwsze wrażenia

Wersja programu 1.6.3 obsługuje większość popularnych formatów plików
tekstowych, łącznie z formatami stosowanymi przez dwa najbardziej popularne
edytory tekstu na świecie: *.doc (programu Microsoft Word) i *.odt (programu
Writer). Obok tych formatów mamy dostępne również: *.rtf, *html, *.wri oraz
wiele innych. Domyślnym formatem zapisu programu KWord jest *.kwd.
Obok zwykłego zapisu jest też możliwość eksportu dokumentu do innego
formatu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zapisu, także w przypadku eksportu mamy do wyboru szeroką gamę rozszerzeń. Chciałbym tu nadmienić, że
obsługa formatów może być realizowana z różną skutecznością.

Odnosząc się do ostatnio testowanego programu Abiword można zauważyć,
że KWord uruchamia się także szybko, choć może nieco wolnej od konkurenta. Natomiast strasznie rozczarowuje, jeśli chodzi o otwieranie dokumentów
innych formatów. Dla porównania otwierając dokument doc (programu MS
Word) zawierający tabele i grafikę KWord całkowicie źle załadował strukturę tabel, a grafiki wcale nie wyświetlił. Dla porównania, ten sam dokument
Abiword otworzył bezbłędnie.
Kolejna próba to import formatu Abiword i niestety kolejne rozczarowanie.
Na sam koniec pozostał import dokumentu zapisanego w programie Writer z
pakietu OpenOffice.org – tym razem bezbłędnie wykonał to KWord natomiast
Abiword bez dodatkowej wtyczki tej operacji nie wykonał poprawnie.

Co po uruchomieniu?
Program KWord nieco różni się wyglądem od większości edytorów testu.
Od razu rzuca się w oczy dostępna z lewej strony zakładka ze strukturą dokumentu oraz mniejsza ilość ikon w paskach narzędziowych. Nie oznacza to
bynajmniej mniejszych możliwości tego programu, wszystkie potrzebne funkcje dostępne są w bardzo rozbudowanym menu lub po kliknięciu na danym
obiekcie prawym przyciskiem myszy. Ułożenie funkcji jest dobrze dobrane do
intuicji osób przyzwyczajonych do edytorów tekstu.

Rysunek 2. Okno programu

Rysunek 3. Okno wstawiania i formatowania tabeli
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Jakie możliwości?
Jak już pisałem wcześniej, edytor dysponuje bardzo rozbudowanym menu,
z którego korzystając możemy wykonać większość czynności, wśród których są:
narzędzia sprawdzania pisowni, wstawianie i formatowanie tabel, wstawianie
grafik, hiperłączy, pola tekstowe. Istnieje możliwość dodawania pól z informacjami o dokumencie (data, godzina, liczba stron itp.), nagłówków, stopek,
numerów stron, przypisów, zakładek, spisów treści, numeracji rozdziałów. Program umożliwia tworzenie korespondencji seryjnej oraz wstawiania obiektów
z innych aplikacji należących do pakietu KOffice. Istnieje możliwość tworzenia
dokumentów wielokolumnowych na podstawie gotowych szablonów. Budowa
aplikacji oparta o ramki, podobnie jak w aplikacjach do publikacji DTP, daje
duże możliwości przenoszenia i formatowania całych grup elementów.

Rysunek 5. Okno menadżera stylów

Edytor wyposażony jest w narzędzia umożliwiające generowanie statystyk o
danym dokumencie oraz korespondencję seryjną. Wypisałem tylko małą część
możliwości tego bardzo rozbudowanego edytora tekstu.

Przeznaczenie
Rysunek 4. Okno formatowania stylu ramki

Edytor daje możliwość korzystania z gotowych stylów, ich modyfikowania
oraz tworzenia własnych, co w znaczący sposób przyspiesza prace edytorskie
nad dłuższymi tekstami. Możemy zmieniać marginesy wielkość obszaru roboczego, nagłówków i stopek. Istnieje możliwość wstawiania stron tytułowych
oraz nagłówków i stopek zmieniających się w dokumencie. Istnieje możliwość
generowania automatycznego spisu treści na podstawie struktury dokumentu
przygotowanej w oparciu o style.

W moim odczuciu KWord jest dobrym edytorem tekstu – może spokojnie
zastąpić inne edytory teksu w większości przypadków. Doskonale nadaje się
dla użytkowników piszących duże dokumenty o rozbudowanej strukturze zawierające wiele różnych elementów. Przy swoich dużych możliwościach jest
w miarę szybki i nie pochłania nadmiernie zasobów systemowych. Warto też
zwrócić uwagę na dużą możliwość ustawień programu, wliczając w to nawet
drobne detale.
Gdy dysponujemy środowiskiem graficznym KDE, KWord (jako część pakietu KOffice) jest bardzo dobrą alternatywą dla innych edytorów tekstu. Chcę
tu jeszcze dodać, że uruchomienie KWord w środowisku GNOME nie przysporzyło mi najmniejszych problemów.
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Co dalej?
W przyszłym numerze Dragonia Magazine rozpocznę opisywanie arkuszy
kalkulacyjnych. Na pierwszy ogień trafi Gnumeric.
Odnośniki
[1] http://www.koffice.org/kword
[2] http://www.koffice.org.pl/kword
[3] http://fink.sf.ne

Rysunek 6. Okno ustawień programu

Krótka ocena
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Na plus:
szybkość działania,
prosta obsługa,
niskie wymagania sprzętowe,
duże możliwości wzorowane na aplikacjach typu DTP,
wsparcie dla standardu plików OASIS OpenDocument.
Na minus:
brak pełnej kompatybilności z formatem *.doc,
nieco mała ilość ikon na paskach skrótów,
niewielka ilość obsługiwanych platform systemowych,
pojawiające się błędy przy wyświetlaniu grafik.
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Xtree – starszy brat Norton Commandera.
Radek Krakowiak – Raptou
XTree – menedżer plików, popularny, niegraficzny program
powłokowy ułatwiający korzystanie z systemu operacyjnego MS
DOS konkurujący przed upowszechnieniem interfejsów graficznych z programem Norton Commander. Pierwsza wersja programu powstała w 1985 roku. Od 1990, pod nazwą XTree Gold,
program otrzymał wiele usprawnień: rozwijalne menu, obsługa
archiwów ZIP, podgląd plików graficznych. [4]
Xtree był jednym z wielu i chyba najstarszym menedżerem plików dla systemu DOS. Pierwotnie powstał dla systemów z rodziny Unix, gdzie w latach
dziewięćdziesiątych był praktycznie jedynym menedżerem plików w terminalach SCO czy HP Unix. Spełniał dokładnie tę samą rolę, co Norton Commander,
czyli miał za zadanie ułatwić pracę w systemie operacyjnym, która do tej pory
polegała na mozolnym wpisywaniu niekiedy bardzo długich ciągów poleceń,
gdzie o pomyłkę było bardzo łatwo. Od początku swojego istnienia oferował
niezwykłą ilość funkcji, które obsługiwało się skrótami klawiszowymi. Znacznie przewyższał pod tym względem konkurencyjnego Norton Commandera.
Pozwalał też na cofnięcie pomyłkowej operacji. Jego interfejs w całości oparty
był o znaki ASCII. W Polsce był znany praktycznie wyłącznie w środowisku
użytkowników systemów Unix.
Pewną trudność sprawiało nauczenie się skrótów klawiszowych jego funkcji, ze względu na ich mnogość, jednak po ich opanowaniu Xtree do dziś nie
ma sobie równych. Był to też pierwszy menedżer plików, w którym zastosowano dwukolumnowy układ wyświetlanych plików, znany do dziś z takich
programów, jak Norton Commander, FAR, Foltyn Commander czy. . . Eksplorator Windows. Katalogi zawsze wyświetlane były w formie drzewa i dopiero
po wybraniu katalogu klawiszem Enter (lub Return, co jeszcze wtedy było powszechne) ukazywała się lista plików. Ponowne wciśnięcie klawisza Enter (Return) na dowolnym pliku powodowało powrót o gałąź wyżej, a nie uruchomienie programu. Wada? Wcale nie! Było to celowe działanie, aby wyeliminować
przypadkowe wykonanie polecenia, tak częste w Norton Commander! W systemie Unix wykonanie nieprzemyślanego polecenia mogło poważnie uszkodzić
system, a trzeba pamiętać, że był to czas, gdy wiedza na temat obsługi systemów informatycznych była znikoma i ograniczała się najczęściej do pracy
z danym programem czy obsługi poczty. Każde uszkodzenie systemu wiązało
się z niezwykle wtedy kosztowną wizytą serwisanta, a wiele firm nie mogło

sobie jeszcze wtedy pozwolić na posiadanie własnej administracji systemami
Unix.
W Xtree nie było więc możliwe zatwierdzenie polecenia klawiszem Enter.
Trzeba było wcisnąć klawisz [X] (eXecute) i dodatkowo potwierdzić klawiszem
Enter. Podobnie było z każdą inną operacją. To był chyba pierwszy krok w stronę niezaawansowanych użytkowników i początkujących kandydatów na administratorów.

Rysunek 1.

Układ plików wprowadzony po raz pierwszy w Xtree został powielony
w o wiele późniejszym Eksploratorze Windows. Xtree doczekał się niezliczonych klonów. W 1992 roku został wydany także w wersji dla systemu Windows,
lecz nigdy więcej nie powtórzył popularności poprzednich edycji. W Polsce, w
systemie DOS królował znacznie prostszy, ale też łatwiejszy w obsłudze przez
początkujących (czytelniejszy) Norton Commander, ale to nie on przetarł szlak
w ułatwieniu pracy użytkownikom komputerów, a właśnie Xtree. Sposób zarządzania plikami zaprezentowany w Xtree obowiązuje do dziś i choć wielu
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programistów próbowało zmienić ten stan rzeczy, żadne z rozwiązań się nie
przyjęło poza mechanizmem przeciągnij i upuść. Rozwiązania zaprezentowane
w Xtree to nadal najwygodniejszy sposób zarządzania plikami we wszystkich
systemach operacyjnych na świecie!

Co oferuje Xtree?
— zaznaczanie wielu plików;
— kopiowanie, przenoszenie, usuwanie plików i katalogów;
— podgląd zawartości plików niezależnie od rozszerzenia, także w formacie
szesnastkowym;
— przełączanie widoku na układ dwukolumnowy (przypomina ten znany
z Norton Commandera);
— obsługę archiwów;
— przełączenie, w dowolnym momencie, na „tradycyjną” formę wykonania
polecenia;
— dodawanie poleceniu parametrów opcjonalnych przed jego wykonaniem;
— działanie w trybie programu rezydentnego (dawniej TSR), czyli można „na
chwilę” przełączyć się do trybu intrepretera systemowego;
— wiele innych, specyficznych dla systemów Linux, Unix czy DOS.

Rysunek 2.

Xtree od wielu lat nie jest już sprzedawany, lecz jego „duch” znajduje się
ciągle we współczesnych systemach operacyjnych – niemal w każdym. Mimo
iż dziś najczęściej używa się wyglądu przypominającego biurko i plików oraz
folderów przypominających przedmioty znajdujące się na „realnym” blacie biurek, co ułatwia niedoświadczonym użytkownikom orientację w systemie wielu użytkowników, nadal preferuje się dwukolumnowy lub jednokolumnowy
układ plików, w tym lewa kolumna w formie struktury drzewa, choć zamiast
karkołomnych skrótów klawiszy dziś używa się myszki. Do dziś najbardziej
zbliżonym do pierwowzoru jest Eksplorator Windows. Czy jednak naprawdę
jest to szybszy i wygodniejszy sposób na zarządzanie plikami?
Xtree doczekał się wielu wydań, w tym od 1989 roku serii Gold, Pro oraz
Pro Gold. Dodawano w nich sukcesywnie:
— edytor tekstu zgodny z Word Perfect 3,
— historię poleceń,
— obsługę wielu napędów,
— menu aplikacji,
— wyszukiwarkę ciągu znaków,
— obsługę myszy,
— undelete – odzysk pomyłkowo skasowanych plików,
— podgląd plików graficznych i programu AutoCAD,
— Xtree Link – program do przesyłania plików między komputerami poprzez
interfejs szeregowy RS–232.

Rysunek 3. YTree – klon Xtree dla systemu Linux/Mac OS X/BSD
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Ostatnie wersje „konsolowe” programu powstały w 1993 roku, a w roku
1994 została wydana ostatnia wersja Xtree Gold for Windows 4.0.
Po zakupie praw do Xtree przez firmę Symantec zaprzestano wydawania
kolejnych wersji tego świetnego menedżera plików, jednak istnieje mnóstwo
jego mniej lub bardziej udanych klonów. Jeden z nich to dość popularny w
środowisku zaawansowanych użytkowników Linux/Mac OS X – ytree (najczęściej można go znaleźć w repozytoriach). Tak, jak dawniej Xtree rywalizował
z Norton Commander, tak i dziś YTree śmiało może rywalizować z Midnight
Commanderem, w niczym mu nie ustępując. Oba służą tym samym celom i oba
prezentują odmienną względem siebie formę.

W artykule wykorzystano informacje pochodzące z [4] oraz strony miłośników XTree
[1]. Ilustracje: autor, [2], [3].

Odnośniki
[1]
[2]
[3]
[4]

http://www.xtreefanpage.org/
http://www.han.de
http://www.unixtree.org
http://pl.wikipedia.org

Rysunek 4. UniXTree

Polecam zainstalowanie go w emulatorze DOSBox. Działa znakomicie i w
pełni może zastąpić Norton Commandera. Używam też jego klona do dziś,
zamiast Midnight Commandera w Linuksie.
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EasyLin – Konfigurator urządzeń
Konfigurować urządzenia, łatwo, szybko i bez praktyczniej żadnej znajomości systemu spod znaku pingwina – takie myśli towarzyszyły mi podczas tworzenia tego programu.
Mimo tego, że projekt został powołany do życia całkiem niedawno, nasz
zespół liczy już kilka osób, którym nie brakuje zapału i motywacji do dalszej
pracy. Program dedykowany dla wszystkich użytkowników – tych całkiem nowych, jak i linuksowych weteranów – obecnie jest we wczesnej fazie rozwojowej. Mimo tego potrafi skonfigurować około 23 urządzenia, choć działanie nie
wszystkich zostało przetestowane.
Wsparcie dla Ubuntu (Debiana), czyli najpopularniejszych dystrybucji biurkowych, które wychowują „młodych linuksowców” oraz przyjazny i intuicyjny
interfejs programu, który prowadzi przez wszystkie etapy instalacji sprawiają,
że jest on bardziej dostępny dla początkujących.

Instalacja paczki .deb – zalecane
1. Ściągnij program w paczce DEB ze strony projektu.
2. Kliknij dwukrotnie na plik.
3. Naciśnij przycisk „Zainstaluj pakiet”.
Aplikację można znaleźć w menu System . Administracja . EasyLin – konfigurator sprzętu.

Instalacja ze źródeł – dla zaawansowanych
1. Pobierz źródła programu ze strony projektu.
2. W Terminalu wykonaj następujące polecenia:
cd ścieżka/do/easylin-wersja
./configure
sudo ./install

Aktualna wersja

Program można uruchomić także poleceniem:

Chodź EasyLin jest we wczesnej fazie rozwojowej, bezproblemowo konfiguruje urządzenia, a poprawki i nowe wersje wydawane są z dużą częstotliwością. Program został wyposażony w Menedżer Aktualizacji, który przy każdym
włączeniu sprawdza dostępność i informuje o nowej wersji oraz umożliwia aktualizację.
Wydana dnia 15.07 br. wersja 0.0.2 jest zwieńczeniem prac nad kodem głównym aplikacji. Od tej pory, poza drobnymi zmianami i naprawianiem wykrytych błędów, nasi programiści zajmować się będą dodawaniem nowych urządzeń. Obecnie program obsługuje 23 urządzenia z czego działanie połowy nie
zostało przetestowane i ich działanie po konfiguracji za pomocą EasyLin nie
jest pewne.

easylin

Interfejs programu
Bezpośrednio po uruchomieniu, program pyta użytkownika o hasło administratora. Po chwili wyświetla się ekran powitalny oraz rozpoczyna się sprawdzanie dostępności aktualizacji.

Strona projektu
Od początku istnienia projektu tworzona i rozwijana jest strona internetowa. Jest to miejsce gdzie można znaleźć pełną listę obsługiwanego sprzętu,
informacje o nowych wersjach, uzyskać pomoc czy zgłosić błędy. Zapraszamy
na stronę domową [1].

Instalacja programu
Program EasyLin jest wydawany w paczkach DEB, dostępny jest także kod
źródłowy.

Rysunek 1. Start EasyLin
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Po kliknięciu „Dalej” zobaczymy listę wykrytych urządzeń, które EasyLin
potrafi zainstalować.

Rysunek 4. Instalacja zakończona
Rysunek 2. Lista wykrytych urządzeń

Po wybraniu urządzeń do instalacji program zaczyna instalować sterowniki
do sprzętu.

Rysunek 5. Koniec konfiguracji

Odnośniki
[1] http://easylin.ovh.org
Rysunek 3. Instalacja sterownika

Na samym końcu wyświetlane jest podsumowanie, ewentualnie błędy.
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NND – serwer DHCP
Jacek Hełka
Plik hosts

W poprzednim artykule zainstalowaliśmy
NND, teraz przejdziemy do jego konfiguracji.
Na początek ułatwimy życie sobie i użytkownikom naszej sieci konfigurując serwer DHCP tak,
aby komputerom w naszej sieci automatyczne
przydzielać stały numer IP.
Zanim jednak przejdziemy do serwera DHCP, dzięki któremu będziemy
mogli automatycznie przydzielać adresy IP w sieci lokalnej, proponuję zmodyfikować plik hosts znajdujący się w katalogu /etc. W pliku tym znajdują
się numery IP, do których przypisane są nazwy komputerów w sieci. Niektóre
programy i statystyki właśnie z tego pliku pobierają dane na temat maszyn
pracujących w sieci.

Jeżeli logowanie przebiegło poprawnie, możemy uruchomić podstawowy
program dla początkujących linuksowców – Midnight Commander – menadżer plików w systemach uniksowych: mc. Program w działaniu jest podobny
do niezapomnianego Norton Commander czy Windows/Total Commander.
Czas przejść do edycji pliku hosts. W tym celu w jednym z okien mc przechodzimy do katalogu /etc/, gdzie znajduje się plik hosts. Edycję pliku wykonujemy
ustawiając kursor na nim i naciskając klawisz [F4]. Na ekranie pojawi się lista
numerów IP oraz nazwy, jakie zostały im przypisane przez konfigurator sieci
NND. W tym miejscu należy kolejnym numerom IP przypisać nazwy komputerów w sieci, jakie chcemy, aby były widoczne np. w statystykach. W moim
przypadku zmieniłem nazwy Komp_1 itd. na imiona właścicieli komputerów.

Logowanie
W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się do systemu.
Mamy tu dwie możliwości. Pierwsza to użycie monitora i klawiatury bezpośrednio podłączonych do serwera. Druga to zdalne logowanie, które możemy
wykonać na dowolnym komputerze w naszej sieci za pomocą specjalnych programów.
Z poziomu systemu Windows polecam do logowania program Putty. Natomiast
systemy Linux w większości powinny posiadać program ssh. Logowanie w obu
przypadkach przebiega podobnie, a najważniejsze to znać trzy parametry, które
będą niezbędne do logowania, czyli numer IP serwera w naszej sieci (domyślnie
192.168.1.1), nazwę użytkownika oraz hasło.
Używając Putty należy w polu Host Name (or IP address) wpisać numer IP
naszego serwera, po czym, jeżeli numer IP jest poprawny, zostaniemy poproszeni o podanie loginu użytkownika i hasła.
W przypadku Linuksa należy z poziomu terminala wywołać polecenie: ssh nazwa_usera@numer_ip_serwera, czyli w moim przypadku: ssh
jacek@192.168.1.1.
Następnie zostaniemy poproszeni o hasło użytkownika. Jeżeli logowanie przebiegło pomyślnie, w celu zalogowania na konto administratora, który jest jedynym użytkownikiem serwera mogącym dokonywać zmian w konfiguracji,
wywołujemy polecenie su -, po którym zostaniemy poproszenia o hasło administratora (roota).

Rysunek Edytujemy plik hosts.

Przypisanie numerom IP nazw będzie dla nas bazą informacyjną, ale aby
stale przydzielać te same numery IP przejdziemy do konfiguracji serwera
DHCP.
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Konfiguracja DHCP
Podobnie konfiguracja DHCP polega na edycji pliku dhcp.conf, którego kopię
proponuję wykonać przed dokonaniem w nim zmian (w mc klawisz [F5]). Aby
dokonać zmian, należy, jak poprzednio, ustawić kursor na pliku w jednym
z okien MC i nacisnąć klawisz [F4].
Tu należy zaznaczyć, że wstępną konfigurację pliku dhcp.conf przeprowadził kreator podczas instalacji systemu. Odpowiadaliśmy wtedy na kilka pytań
odnośnie naszej sieci, np. ilość podsieci, ilość komputerów, zakres ip, co wystarczyło do poprawnego połączenia komputerów do sieci i internetu. Dlatego nie
będę tu opisywał wszystkich opcji znajdujących się w pliku, a obecna konfiguracja będzie polegała na dokonaniu kilku zmian mających na celu przydzielanie
komputerom w sieci zawsze tego samego numeru IP.
No to do dzieła. Pierwszą zmianą, jaką należy przeprowadzić, jest określenie nowego zakresu numerów IP przydzielanych dynamicznie przez DHCP.
Chodzi o to, aby numery IP, które otrzymają gościnnie przebywające komputery
wnaszej sieci, nie pokrywały się z numerami komputerów pracującymi w niej
na stałe. Zabezpieczy to też dostęp do sieci w przypadku wymiany komputera
lub kart sieciowej przez użytkowników. Zakres przydzielanych przez DHCP
numerów IP określony jest dyrektywą range. W naszym przypadku, w sieci
na stałe działa sześć komputerów, numer IP ostatniego komputera to 192.168.1.6
zgodnie z plikiem hosts, jaki zmienialiśmy wcześniej. Zakładamy, że możemy
się spodziewać podłączenia czterech komputerów gościnnie przebywających
w naszej sieci. Dlatego zakres IP dla dyrektywy range należy zmienić na:
range 192.168.1.7 192.168.1.10; #Zakres przydzielanych adresów

Kolejnym etapem będzie odczytanie numerów MAC kart sieciowych działających w komputerach, które mamy na stałe w naszej sieci. MAC jest unikalnym numerem karty sieciowej teoretycznie nie mogącym się powtórzyć. Numer
MAC można odczytać na kilka sposobów. Najłatwiejszy to odczytanie numeru
wprost z karty, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Kolejnym sposobem jest
uruchomienie programu z wiersza poleceń: dla Windows z serii 9x – winipcfg,
dla Windows z serii XP – ipconfig \all, a w Linuksie poleceniem ifconfig. Niestety może się zdarzyć, że nie mamy także takiej możliwości. Dlatego pozostaje
w zanadrzu polecenie arp, którą możemy wpisać w serwerze z poziomu konta administratora. Program arp wyświetli informacje o komputerach aktualnie
działających w naszej sieci generujących połączenia np. do internetu.
Znając numery MAC komputerów wyszukujemy w pliku następującego fragmentu:

#fixed-address 192.168.1.2;
#option broadcast-address 192.168.1.255;
#option routers 192.168.1.1;
#}

Powyższy fragment powinien w pliku powtarzać się tyle razy, ile komputerów
w naszej sieci zadeklarowaliśmy podczas instalacji. Jeżeli tak nie jest, nie mamy
się czym martwić, wystarczy taki fragment przekopiować poniżej tyle razy, ile
potrzeba. Każdy taki fragment odpowiada za jeden z komputerów w naszej
sieci i każdy trzeba zmienić z osobna. Na początek zamiast nazwy Komp_1 należy wpisać nazwę komputera z pliku hosts. W moim przypadku zamieniłem
Komp_1 na Aleks.
Następnie zamiast ciągu 00:00:00:00:00:00 wpisałem numer MAC dla tego komputera – 00:20:18:54:CA:65. Kolejną zmianą, jaką należy dokonać, to zmiana
numeru IP: fixed-address 192.168.1.2, co w tym przypadku nie było konieczne,
ale należy pamiętać, aby komputery w sieci miały różne numery IP. Na koniec
usuwamy znak # z wszystkich linii w tym fragmencie. Po zakończeniu edycji
powyższy fragment będzie wyglądał następująco:
host Aleks {
hardware ethernet 00:20:18:54:CA:65;
fixed-address 192.168.1.2;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.1;
}

Podobną edycję wykonujemy dla fragmentów, które będą odpowiadać za inne
komputery w naszej sieci. Na zakończenie, w celu zapisania dokonanych zmian,
wciskamy klawisz [F2]. Po wykonaniu edycji dhcp.conf należy zresetować serwer poleceniem reboot. Od tego momentu komputery w naszej sieci powinny
mieć przydzielany zawsze ten sam numer IP.
Odnośniki
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

http://www.ibiblio.org/mc/
http://jakilinux.org/aplikacje/konsola/midnight-commander-pod-lupa/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
http://nnd-linux.pl/
http://wiki.nnd-linux.pl/
http://forum.freesco.pl/

#host Komp_1 {
#hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;
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Konfigurujemy NIS
Tomasz Łuczak
NIS to serwer usług katalogowych, znacznie mniej słynny niż
LDAP, mimo to jest w Slackware, a jego konfiguracja i administracja jest trywialna.

Serwer NIS
Konfiguracja serwera jest dość prosta.
1. Edytujemy plik konfiguracyjny /etc/yp.conf
domain firma server server.firma
ypserver server.firma

Co to?
NIS to skrót od Network Information Service. Umożliwia centralne zarządzanie np. kontami użytkowników. Zwykle baza NIS przechowuje i udostępnia
w sieci (zwykle lokalnej) dla wszystkich komputerów, takie informacje, jak loginy i hasła, katalogi domowe czy informacje o grupach.
Jeśli, na przykład, informacja o Twoim haśle jest zapisana w bazie haseł
NIS, to będziesz mógł się zalogować na wszystkich maszynach na sieci, które
mają uruchomionego klienta NIS.

Po co?
Wiemy już, co to ten NIS, ale po co on nam? Wyobraźmy sobie, że administrujemy siecią składającą się z dwóch serwerów linuksowych.
Przy dwóch serwerach należy posiadać konta użytkowników na każdym
z nich. Dodając użytkownika musimy dodać go na każdym serwerze oddzielnie. Jeśli korzystamy z Samby, to dodajemy jeszcze użytkownika do Samby, na
szczęście wystarczy go dodać tylko raz. Cała procedura jest żmudna i wydłuża
się ze wzrostem liczby serwerów.
Z pomocą przychodzi nam NIS, który pozwala na dodawanie użytkownika
tylko raz, a reszta serwerów czy klientów sama pobierze sobie aktualne dane
o użytkownikach, grupach, hostach itd. Z Sambą postępu nie będzie, tu musimy i tak dopisać użytkownika. Co ważne, sama konfiguracja i administrowanie
usługą NIS jest naprawdę prosta.

Konfiguracja
Pomijam etap instalacji, bo to zależy od dystrybucji. W Slackware musimy
zainstalować pakiety yptools*tgz i portmap*tgz.
Przejdźmy od razu do konfiguracji. Tu uwaga: w przypadku innych dystrybucji niż Slackware, skrypty startowe zwykle będą nazywały się inaczej,
mogą posiadać nieco różniącą się zawartość i mogą znajdować się w innych
katalogach.

2. Edytujemy plik /etc/defaultdomain, w którym wpisujemy tylko nazwę
domeny, np. firma.
3. Odkomentowujemy następujące wiersze w pliku startowym
/etc/rc.d/rc.yp:
# Pobranie nazwy domeny
if [ -r /etc/defaultdomain ]; then
nisdomainname ‘cat /etc/defaultdomain‘
fi
# Uruchomienie serwera NIS
if [ -x /usr/sbin/ypserv ]; then
echo "Starting NIS server: /usr/sbin/ypserv"
/usr/sbin/ypserv
fi
# Uruchomienie demonow pozwalajacych na zmiane hasel
if [ -x /usr/sbin/rpc.yppasswdd ]; then
echo "Starting NIS master password server: /usr/sbin/rpc.yppasswdd"
/usr/sbin/rpc.yppasswdd
fi

4. W pliku /var/yp/makefile określamy, które pliki mają być dostępne via
NIS. Np. wpis:
MINUID=1000
MINGID=100

określa minimalny numer identyfikatora użytkownika i grupy, który ma być
rozsyłany przez NIS.
Dyrektywa all: zawiera listę plików dostępnych via NIS:
all:

passwd group hosts rpc services netid protocols netgrp mail \
networks
# publickey ethers bootparams printcap \
# shadow timezone locale netmasks
# amd.home auto.master auto.home auto.local passwd.adjunct
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5. Na koniec należy skompilować tablice NIS poleceniem:

Aktualizujemy bazy NIS poleceniem:

cd /var/yp
make

cd /var/yp
make

Klient NIS
Po stronie klienta konfiguracja jest jeszcze prostsza.
1. Edytujemy plik /etc/defaultdomain, w którym wpisujemy tylko nazwę
domeny, np. firma.
2. Ustawiamy kolejność przeszukiwania danych do autoryzacji użytkowników.
cd /etc
cp /etc/nsswitch.conf-nis /etc/nsswitch.conf

Od teraz, dzięki serwerowi NIS, zmiany będą automatycznie rozpropagowane na komputerach klientów NIS (tak serwerach, jak i komputerach użytkowników).

Zmiana hasła
Na komputerach klienckich zmiany haseł dokonujemy poleceniem yppaswd.

Katalogi domowe użytkowników

3. Odkomentowujemy następujące wiersze w pliku startowym
/etc/rc.d/rc.yp:

Katalog domowy z serwera montujemy lokalnie za pomocą NFS:
1. Do pliku /etc/fstab dopisujemy wiersz:

# Pobranie i ustawienie nazwy domeny
if [ -r /etc/defaultdomain ]; then
nisdomainname ‘cat /etc/defaultdomain‘
fi
# Uruchomienie demona klienta NIS
if [ -d /var/yp ]; then
echo "Starting NIS services: /usr/sbin/ypbind -broadcast"
/usr/sbin/ypbind -broadcast
fi

192.168.0.11:/home

/home

nfs

defaults

0

0

2. Montujemy za pomocą polecenia:
mount /home

Po każdym restarcie maszyny mamy zamontowany katalog /home, użytkownicy logują się tak, jak do serwera.
Oczywiście na serwerze musi działać serwer NFS i musi być wpisane zaklęcie do pliku /etc/exports:
/home

4. Nadajemy prawa wykonywania plikowi startowemu:

192.168.0.0/255.255.255.0(no_root_squash,rw,sync)

chmod 755 /etc/rc.d/rc.yp

5. Uruchamiamy klienta NIS poleceniem:

Podsumowanie

/etc/rc.d/rc.yp

Uwaga. Aby zadziałały zmiany dotyczące kolejności wyszukiwania danych, należy zrestartować komputer klienta!

Korzystamy
Dodajemy lub modyfikujemy użytkownika

Serwer LDAP pewnie byłby bardziej uniwersalny, bo mógłby poprzez jedną instalację wykonywać to, co NIS i jeszcze serwować, np. książkę adresową
i wiele więcej. Jest tylko jedno małe ale: Slackware nie korzysta z PAM (ang.
pluggable authentication module – biblioteka służąca do uwierzytelniania użytkowników), przez co LDAP mógłby służyć tylko jako książka adresowa. Poza
tym konfiguracja NIS względem LDAP+PAM to igraszka.

Na serwerze dodajemy lub modyfikujemy użytkownika, np. przez zmianę
członkostwa w grupach.
Przykładowo tworzymy trzech nowych użytkowników oraz zmieniamy członków grup poleceniami:
adduser gosia
adduser ewelinka
adduser tomek
vigr
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Graphviz
Maciej „MACiAS” Pilichowski
Nie musimy wyłącznie wzdychać do
macowego OmniGraffle czy sklejać ręcznie
naszego dzieła w Kivio – jeśli chcemy narysować większy diagram w trybie automatycznym, warto zainteresować się stworzonym przez zespół z AT&T pakietem Graphviz.
Na stronie programu zapoznamy się z mnogością typów diagramów jakie można wygenerować Graphvizem, a także – co zalecane – pobierzemy dokumentację do poszczególnych jego składowych.
Graphviz posługuje się językiem opisującym
strukturę diagramu i jego wygląd, który dobrze
jest na początek zostawić w całości Graphvizowi,
aby optymalnie dopasował rozkład diagramu do
danych, jakie podaliśmy. Opis diagramu to zwykły
plik tekstowy – aby pracować z Graphvizem wystarczy znać podstawy shella i ulubionego edytora
tekstu.
Zaczynamy. . .
digraph G
{
a -> b -> c
a -> c
}

Powyższy tekst (opis diagramu, a dokładniej
grafu) zapisujemy do pliku graph1.dot. Następnie w shellu w katalogu, w którym znajduje się
powyższy plik, wpisujemy polecenia:
dot -Tps -o graph1.ps graph1.dot
kghostview graph1.ps

Powinniśmy zobaczyć nasz pierwszy graf.

a

a
b
b
c
c

Jak do tego doszliśmy? Zacznijmy od końca –
tuż przed pokazaniem grafu uruchomiliśmy program dot, jako źródło danych posłużył wcześniej
przygotowany plik, a widoczne opcje to wskazanie formatu pliku wynikowego (-T) – w naszym
przypadku to postscript (można wygenerować pliki typu .jpg czy .png, ale fatalnie się one skalują)
– oraz nazwa pliku docelowego (-o).
Natomiast znaczenie kolejnych poleceń w pliku
.dot jest następujące:
digraph nasz graf będzie digrafem (ang. directed graph), czyli grafem, w którym krawędzie mają wyróżniony kierunek.
a -> b
definiujemy krawędź między węzłami.
Jeśli wcześniej nie pojawiła się definicja węzła, Graphviz automatycznie go
utworzy.
Narzucającym się teraz krokiem będzie sprawdzenie, jak sobie radzimy z grafami nieskierowanymi (tak, nie można użyć -> na oznaczenie krawędzi, bowiem nie ma już wyróżnionego kierunku).
graph G
{
a -- b -- c
a -- c
}
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Odwołujemy się do węzłów a, b i c, ale są to
tylko symboliczne oznaczenia tych węzłów, nie etykiety – kiedy ich brak (jak dotychczas), Graphviz
nadrabia braki za nas.
Skorygujmy to:
digraph G
{
a -> b -> c
a -> c
a [label="Ala"]
b [label="Praca"]
c [label="Dom"]
}
Ala

Praca

Dom

Czy najpierw opiszemy graf, czy zdefiniujemy
jego strukturę – nie ma to znaczenia. Jeżeli jesteśmy
przy wyglądzie, może tak niebieskie prostokąty zamiast elips?
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s3

digraph G
{
a -> b -> c
a -> c

a [label="Ala"]
b [label="Praca"]
c [label="Dom"]

Hmm,czytaliśmy
kiedy czytali
smy chyba
½ ladnymi
Hmm, kiedy
„ładnymi”
nie to chyba
mieliśmy
na myśli.
Niech
zgadnę, czyżby to?
zgadne
, czyzby
to?
s1

}
a [label="Ala",
shape=box, color=blue]
b [label="Praca", shape=box, color=blue]
c [label="Dom",
shape=box, color=blue]

Ala

s2

}
Praca

Urlop

Ala

Dom
Praca

Dom

Jeżeli, jak w tym przykładzie, podajemy ciągle
te same parametry warto określić je globalnie dla
wszystkich węzłów:
digraph G
{
node [shape=box,color=blue]
a -> b -> c
a -> c
a [label="Ala"]
b [label="Praca"]
c [label="Dom"]

i analogicznie do node, mamy parametr globalny
dla krawędzi – edge.
Resztę zabaw z kolorami, rozmiarem i kształtem węzłów pozostawiam Czytelnikom, natomiast
teraz przejdę do generowania grafów na potrzeby
„naukowe”.
Skoro ma być naukowo, nie możemy pisać tak
trywialnie, „Ala”, „Dom”, „Praca” – powinniśmy
pisać o stanach, najlepiej z ładnymi indeksami.
Spróbujmy. . .
digraph G
{
a -> b -> c
a -> c
a [label="s1"]
b [label="s2"]
c [label="s3"]

}

Tym razem musieliśmy podać globalne parametry przed strukturą. Możemy także zmieniać wygląd krawędzi:
digraph G
{
node [shape=box,color=blue]
a -> b -> c
a -> c [label="Urlop"]

}
s1

s2

s3

Zdecydowanie
tegotrzeba!
nam trzeba!
Jak wyczar
Zdecydowanie
tego nam
Jak wyczarowałem
pomocąautorstwa
przyszedł Kjella
pakiet Magn
szedindeksy?
l pakiet Z
dot2tex
dot2texpoautorstwa
Kjella Magne
Fauske’a.
Jak TEXa
nazwie, program
laczy dwa
swiaty
można poznać
po
nazwie,
program
łączy
dwa
Zacznijmy od konguracji  pobieramy i
światypakiet
– TEX-adot2texi
i Graphviza.
(to nie pomylka w nazwie) i
Zacznijmy od konfiguracji – pobieramy i intexmf/tex/ w katalogu domowym. Uruchami
stalujemy dot2tex, pobieramy pakiet dot2texi
czyli Kile, przechodzimy do ustawie
n Settings
(to nie pomyłka w nazwie) i kopiujemy plik
→ Build
PDFLaTeX
→ Options
i dopisu
dot2texi.sty
do →
texmf/tex/
w katalogu
domoten
spos
o
b
przygotowali
s
my

s
rodowisko
wym. Uruchamiamy nasz ulubiony edytor TEX-a, TEXow
phviza
wprost, zamiast
edytowania
plik
ow zr
o
czyli Kile,
przechodzimy
do ustawień
Ustawienia
. Konfiguracja:
Kiledot2tex
. Tools . Build
. PDFLaTeX
chamiania
w celu
konwersji.. Tu bed
Options
i dopisujemy
opcję --shell-escape.
tacy
 nasz dokument
w TEXu wraz z wlaczo
W tenZmodykowali
sposób przygotowaliśmy
środowisko
smy PDFLaTeXa
, gdyz obecn
TEXowe
do
włączania
diagramów
Graphviza
z ViewPDF w pelni dziala (niestety,
im wiecej s
wprost, zamiast edytowania plików źródłowych
tym trudniej dojsc do zgody).
na boku i ręcznego uruchamiania dot2tex w celu
Czas na TEXa
 utw
orzmy w Kile doku
konwersji. Tu będziemy
mieli wszystko podane na
tacy – nasz dokument w TEXu wraz z włączonymi
wprost diagramami.
Zmodyfikowaliśmy PDFLaTeXa, gdyż obecnie
tylko to narzędzie w połączeniu z ViewPDF w pełni
działa (niestety, im więcej światów chcemy ze sobą
pogodzić, tym trudniej dojść do zgody).

s3
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Opcja texmode wskazuje w jakim trybie jest zapisana etykieta. math oznacza
tryb matematyczny TEXa, raw to og
olny tryb TEXa (stad, aby uzyskac tryb
matematyczny, dopisujemy znaki $), a tryb verbatim wydrukuje tekst wprost
bez zadnych modykacji (to domyslny tryb). Otrzymamy:
s1

Software
Czas na TEXa – utwórzmy w Kile dokument typu książka (Plik . Nowy . Book), dodajmy potrzebne pakiety i wypróbujmy najprostszy graf. Całość
powinna wyglądać następująco:
\documentclass[a4paper,10pt]{book}
\usepackage[autosize]{dot2texi}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes,arrows}
\begin{document}
\begin{dot2tex}
digraph D
{
a -> b -> c
a -> c
}
\end{dot2tex}
\end{document}

Dokument zapisujemy, następnie uruchamiamy
na pasku narzędziowym)
PDFLaTeXa (przycisk
i podgląd wygenerowanego pliku (ViewPDF – ).
Aby uzyskać pełną kontrolę nad generowanym
diagramem często przyjdzie nam niestety wychodzić poza składnię Graphviza i wykorzystywać
specyficzne opcje dot2texa, chociażby dlatego, że
dot2tex rysuje diagramy nieco odmiennie niż Graphviz. Ale do niewielkich zmian nie trzeba się długo przygotowywać.
Dopiszmy etykiety:
a [label="s_1",
texmode=math]
b [label="$s_2$", texmode=raw]
c [label="$s_3$", texmode=verbatim]

Opcja texmode wskazuje w jakim trybie jest zapisana etykieta. math oznacza tryb matematyczny
TEX-a, raw to ogólny tryb TEX-a (stąd, aby uzyskać
tryb matematyczny, dopisujemy znaki $), a tryb
verbatim wydrukuje tekst wprost bez żadnych
modyfikacji (to domyślny tryb). Otrzymamy:

e

d

f

c

g

s2

a

b

h

k
i

j

$s_3$

(użyliśmy
średników, aby zapisać kilka poleceń
Jezeli chcemy zlozyc calosc wylacznie w trybie matematycznym,
wygodniej
Jeżeli
chcemy złożyć całość wyłącznie w trybie
ustawic go dla calego otoczenia:
w jednym wierszu), otrzymujemy rysunek grafu
matematycznym, wygodniej ustawić go dla całego
w kształcie gwiazdy.
otoczenia:
Przy łączenie tylu narzędzi w formie jednego
\begin{dot2tex}[options=-tmath]
produktu nie obędzie się bez frustracji i pewnego
digraph D
wysiłku, aby całość zmusić do generowania takich
{
wyników, jakie my chcemy, jednak proste diagramy
a -> b -> c
uzyskamy od ręki. Zachęcam wszystkich do włąa -> c
czenia zarówno Graphviza jak i dot2texa do swoa [label="s_1"]
jego warsztatu.
b [label="s_2"]
A może wśród Czytelników Dragonii znajdą się
c [label="s_3"]
zdolni
programiści, którzy stworzą edytor graficz}
ny
made
in Poland dla Graphviza na miarę Maco\end{dot2tex}
wych odpowiedników? Pingwinek czeka. . .
dot2tex wbrew swojej nazwie obsługuje wszystkie programy z pakietu Graphviz, dot jest wybieraOdnośniki
ny domyślnie. Struktura oczywiście jest niezmienna, ale w zależności od tego jaki program wybie[1] http://www.omnigroup.com/applications/
rzemy, uzyskamy inny kształt diagramu.
OmniGraffle/
[2] http://www.graphviz.org/
Wypróbujmy circo
\begin{dot2tex}[circo]
digraph D
{
node [shape=circle]
a
a
a
a

->
->
->
->

b ; a -> c ; a -> d
e ; a -> f ; a -> g
h ; a -> i ; a -> j
k

}
\end{dot2tex}
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[3] http://www.fauskes.net/code/dot2tex/
[4] http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/
latex/contrib/dot2texi/
[5] http://www.pixelglow.com/graphviz/ – Macowa,
wzbogacona wersja Graphviza

Na życzenie autora, publikujemy artykuł powtórnie,
ze względu na liczne błędy w cytowanym kodzie zaistniałe z winy redakcji. Czytelników przepraszamy za
zaistniałe błędy.
Redakcja
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Axigen – nowość na rynku serwerów poczty
Adam Zieliński
Amazis.net
Nowością na rynku oprogramowania serwerowego godną szczególnego
polecenia jest serwer poczty Axigen nagrodzony w 2007 r. przez serwis
ServerWatch.com. Ten nowoczesny, wręcz nowatorski, program obsługi poczty
charakteryzuje się bardzo wysoką skalowalnością i konfigurowalnością przy
jednoczesnej bardzo dużej prostocie i intuicyjności jego instalacji, konfiguracji
i obsługi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wdrożenie w firmie jest szybkie, a utrzymanie serwera nie kosztuje wiele. Dlaczego? Ponieważ codzienne
zarządzanie systemem odbywa się za pomocą WebAdmina.

lość opcji konfiguracyjnych, przy prostocie obsługi wspomaganej pomocą kontekstową, jest wielkim atutem Axigena.

Zarządzanie serwerem Axigen – WebAdmin
WebAdmin stanowi centrum, gdzie administrator Axigena może w sposób
wygodny zarządzać całością wszelkich ustawień z poziomu przeglądarki internetowej, lokalnie lub zdalnie przez internet. Panel podzielono na trzy strefy
(rys. 1).
Z lewej strony znajduje się rozwijane menu do przełączania okna na odpowiednie działy konfiguracji. W strefie środkowej znajduje się właściwy interfejs
konfiguracyjny z przełącznikami, linkami i formularzami. Konfigurację wykonuje się głównie za pomocą przycisków typu start, stop, restart, edit, delete. Poza
tym dokonuje się wszelkich potrzebnych wpisów w formularzach rozmieszczonych w sposób bardzo zorganizowany, jasny i czytelny.
Z prawej strony jest do dyspozycji pasek boczny pomocy kontekstowej. Jest
on szczególnie przydatny dla administratorów, którzy rozpoczynają swą pracę
z Axigenem.
Budowa WebAdmina wynika ze stałego dążenia projektantów, aby jego konfiguracja była dla administratora w jak największym stopniu ułatwiona. Przyjazność użytkownikowi była jednym z głównych założeń branych pod uwagę
przy tworzeniu programu. Prostota i intuicyjność obsługi WebAdmina zdaje się
już na pierwszy rzut oka przekonywać do tego, że warto pracować z Axigenem.
Z rozwijanego menu można przełączyć okno konfiguracji do odpowiedniej sekcji. Ilość tych sekcji jest duża, co odzwierciedla fakt, że Axigen jest wysoce
konfigurowalnym serwerem.
Nabywcy i administratorzy zainteresowani są tym, aby stosować program
do możliwie dowolnego zestawu scenariuszy użycia podyktowanych bardzo
różnorodnymi potrzebami wynikającymi z charakteru usług pocztowych. Wie-

Rysunek 1. Panel zarządzania serwerem Axigen
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WebAdmin – opis funkcji
Poniższe opcje konfiguracji usług Axigena jasno wskazują na jego zalety.
Może on być wykorzystywany z łatwością do organizowania korespondencji
w sposób bardzo zindywidualizowany, dostosowany do realnych potrzeb firmy. Grupy i klasy kont, foldery publiczne oraz możliwość indywidualnych
ustawień dla wybranych użytkowników czynią z Axigena wprost idealne rozwiązanie do pracy grupowej poprzez możliwość dostosowania struktury kont
i ich właściwości do struktury organizacyjnej firmy i konkretnych wymogów
obiegu informacji dla konkretnych zadań i osób z nimi związanych.

Rysunek 2. Konfiguracja wybranej usługi

Główne działy konfiguracji są zgodne z napisami na belkach menu z lewej
strony panelu WebAdmina:
— Global Settings – Ustawienia Globalne. Sekcja ta zawiera kilka podstawowych informacji, jak też możliwość wprowadzenia do systemu klucza produktu zgodnie z posiadaną licencją.

— Services – Usługi. Działowi odpowiada wiele zakładek widocznych po rozwinięciu menu, jak Zarządzanie Usługami (Services management), Odbieranie SMTP (SMTP Receiving), Wysyłanie SMTP (SMTP Sending), ustawienia IMAP, POP3, WebMail, WebAdmina, Serwerów Nazw (DN), Zdalnego
POP (Remote POP) oraz Interfejsu (konfiguracyjnego) Linii Poleceń (CLI –
Command Line Interface). Dla usług tych konfiguruje się porty nasłuchu
(Listeners), dostępność usług (Access Control), ograniczenia wielkości maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń (Flow Control), ustawia się poziom
bezpieczeństwa dla tych usług, poziom sporządzania logów, zabezpieczenia
przeciw „zapętlaniu” się maili (czyli ich wielokrotnemu krążeniu), poziom
kontroli błędów oraz zarządzanie wątkami procesów. Dodatkowo dla usług
IMAP i POP3 konfiguruje się szyfrowanie i uwierzytelnianie.
— Ustawienia DNR dają możliwość dodania adresów różnych serwerów nazw.
— CLI (Command Line Interface) – Interfejs Linii Poleceń jest doskonałym dodatkowym narzędziem konfiguracyjnym Axigena. Przy jego pomocy można
ustawić automatyczne zadania administracyjne i zabezpieczające. Znacznie
ułatwia to i skraca pracę administratorowi oraz uzupełnia możliwości konfiguracyjne WebAdmina.
— Domains and Accounts – domeny i konta. W Axigenie można zarządzać domenami przypisanymi do serwera, kontami użytkowników, tworzyć grupy
użytkowników i dodawać użytkowników do tych grup. Dla grupy można
też określić reguły wiadomości, tworzyć listy mailingowe, dodawać do nich
członków i określać warunki przynależności.
— Public Folders – Foldery Publiczne. Pozostają one wzajemnie w strukturze
zależności i podległości. Uprawnienia do danych folderów mają określeni
użytkownicy. Dla folderów tych można ustalić limity ich wielkości, ilości zawartych w nich podfolderów, a także maksymalnych dopuszczalnych ilości
maili w folderze.
— Account Classes – Klasy Kont (rys. 3). Axigen umożliwia dodanie klas zróżnicowanych jakościowo pod względem dostępu do poszczególnych usług
pocztowych. Dla zakładanych klas można ustalać restrykcje co do wielkości
skrzynki, przesyłki i załącznika oraz dodać określone reguły postępowania
dla maili należących do klasy.
— Safety and Filtering – Bezpieczeństwo i Filtrowanie. Serwer Axigen ma wbudowane konektory umożliwiające współpracę z zewnętrznymi programami
antywirusowymi i antyspamowymi. Można również zdefiniować indywidualnie połączenia z niektórymi programami tego typu. W ramach konfiguracji tworzy się białą listę adresów i grup adresów, których maile nie
będą uznawane nigdy jako Spam. Można też tworzyć czarne listy adresów
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i grup adresów, IP i ich grup oraz serwerów DNS. Bezpieczeństwo zapewnia też konfiguracja reguł dla obiegu wiadomości wewnątrz systemu, jak
też wiadomości z zewnątrz oraz limitów objętości maila, ilości maksymalnej
odbiorców dla jednego maila.
— Queue – Kolejkowanie Wiadomości. Ustala się obieg przesyłek w systemie
w określonych sytuacjach oraz dołączania do nich dodatkowych informacji
w przypadku zaistnienia zdarzeń typu utrudnień w doręczeniu itp.
— Status and Monitoring – Monitorowanie i Zapis Stanu. Możliwe jest tworzenie zasad sporządzania wykresów oraz ich wyglądu i rodzajów. Raporty
i logi konfiguruje się w dziale Logging (logi) pod kątem ich miejsca składowania, nazw dla poszczególnych plików, jak i uzyskuje wgląd do tych
plików.
— Backup and Restore – Kopie Zapasowe i Przywracanie. W WebAdminie
konfiguruje się reguły dostępu do serwerów FTP, na których znajdują się
kopie zapasowe.

Rysunek 3. Okno konfiguracji klas kont

— Automatic Migration – Automatyczna Migracja. Szczególnie wygodna i użyteczna dla nowych administratorów Axigena jest możliwość płynnego przejścia z poprzedniego serwera na Axigen bez zatrzymywania jakichkolwiek
usług. Migracja działa w ten sposób, że gdy użytkownik „starej” usługi
loguje się do swej usługi w Axigenie, automatycznie tworzona jest nowa
skrzynka o tych samych parametrach, co skrzynka w „starej” usłudze.
— Clustering – Klastry (skupiska komputerów). Axigen może tworzyć sieć
usług stanowiących całość i opartych na współdziałaniu wielu serwerów
poczty rozmieszczonych na wielu urządzeniach.
— Administration Rights – Uprawnienia Administracyjne. Bardzo istotną funkcją Axigena jest możliwość delegowania uprawnień administracyjnych na
wielu administratorów. Grupom administratorów można nadawać różne
uprawnienia do zarządzania usługami, jak też ustalać ograniczenia. Do
grup tych można przypisywać użytkowników ustawiając przy tym ich dalsze uprawnienia i ograniczenia indywidualnie. Dodatkowo konfiguruje się
prawa administrowania dla poszczególnych domen.

Rysunek 4. Konfiguracja modułów dodatkowych
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Do testów
W celu ułatwienia decyzji o użyciu Axigena umożliwione jest testowanie go
przez 30 dni bezpłatnie. Istnieje również bezpłatna wersja Office na 5 skrzynek.
Ponadto na stronach producenta znajdują się wersje demonstracyjne WebAdmina i WebMaila dla wstępnego zapoznania się z zaletami Axigena. Więcej
o możliwościach tego nowoczesnego serwera poczty napiszemy już niedługo.
Odnośniki
[1] axigen.com – Strona internetowa
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Książki wydawnictwa PWN
122 porady. Jak to zrobić w Linuksie

101 skryptów w Shellu. Linux

Paweł Kaczor

Dave Taylor

Z książki tej można dowiedzieć się, jak wykorzystując niezrównane możliwości powłoki sprawić, aby Unix był łatwiejszym w obsłudze, potężniejszym
i bardziej osobistym środowiskiem komputerowym. Nie pisząc nawet jednego
wiersza kodu w C czy C++, nie wywołując żadnego kompilatora ani programu ładującego i nie zapisując się na żadne lekcje z projektowania programów
i metodologii, czytelnik nauczy się pisać skrypty powłoki o wielu różnych
zastosowaniach.

Od pewnego czasu dystrybucje Linuksa mają wbudowany interfejs graficzny. Użytkownicy przyzwyczajeni do pracy w systemie Windows nie mają dużych problemów z rozpoczęciem pracy w środowisku Linux. Posługując się
trybem graficznym, nie ma jednak dostępu do
wielu opcji oprogramowania. Chcąc wykorzystać możliwości systemu, trzeba posługiwać się
poleceniami wydawanymi w trybie konsoli.
Książka nie jest systematycznym wykładem
systemu Linux. Pozycja zawiera wskazówki jak,
korzystając z konsoli, wykonać najczęściej spotykane czynności:
— pracować z plikami i katalogami,
— zarządzać kontami użytkowników i prawami dostępu,
— korzystać z sieci,
— nadzorować procesy,
— instalować pakiety RPM,
— zarządzać modułami jądra,
— automatyzować pracę za pomocą skryptów
powłoki,
— archiwizować dane,
— obsługiwać pocztę elektroniczną,
— posługiwać się klientem ftp,
— przeglądać strony WWW,
— pakować i rozpakowywać pliki.
Aby ćwiczyć posługiwanie się poleceniami Linuksa, nie trzeba instalować go na
komputerze i pozbywać się dotychczasowego systemu. Wystarczy, żeby uruchomić komputer z dyskietki systemowej mini dystrybucji. W ostatnim rozdziale
książki opisane zostały 3 z nich: BrutalWare, Floppix i Pocket Linux.
Powodzenia w odkrywaniu tajemnic Linuksa!
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Sztuka podstępu – Kevin Mitnick, William Simon
Łukasz Ciesielski
Autora książki – Kevina Mitnicka – z całą pewnością nie trzeba przedstawiać nikomu, kto zdecydował się sięgnąć po tę pozycję. Światowej sławy
haker zdradza arkana swojej życiowej pasji i zabiera Czytelnika za kulisy tego, co dziś nazywamy
wykradaniem danych, a kiedyś dążeniem do zaspokojenia głodu wiedzy. Pomimo iż książka została napisana przez wybitnego hakera, stanowi fenomen na mocno zagęszczonym już rynku publikacji
o tematyce informatycznej. Cechą, która odróżnia
ją od wcześniejszych książek o tej tematyce, jest
przede wszystkim perspektywa spojrzenia na zagadnienie. Czytelnik nie odnajdzie tu nawet jednego kodu źródłowego, np.
trojana, a mimo to dowie się w jaki sposób osoby nieporządane mogą zdobyć cenne dla nich informacje. Głównym tematem książki jest socjotechnika,
która jest swego rodzaju sztuką oddziaływania na innych, w taki sposób, aby
osiągnąć w ten sposób określone korzyści, a w tym przypadku odpowiednią
wiedzę. Chociaż zagadnienie to jest niezwykle rozległe i można by powiedzieć,
że jedyną jego granicę stanowi pomysłowość socjotechnika, autorzy zwinnie
poruszają się po temacie, wskazując najbardziej typowe sytuacje i sposoby postępowania. Kevin Mitnick wyjaśnia, że problemu nie stanowią systemy i ich
zabezpieczenie, ale czynnik ludzki. W jaki sposób dostać się do prywatnych,
firmowych, a nawet poufnych danych można dowiedzieć się czytając niniejszą
książkę.
Pozycja ta została doskonale podzielona na rozdziały, które w początkowej
fazie wprowadzają w tematykę całości, aby stopniowo poszerzać wiedzę na
temat socjotechniki i w efekcie dać Czytelnikowi to, czego najbardziej oczekuje – podstawowe informacje pozwalające na zabezpieczenie nie tylko własnych danych, lecz także firmowych, które są strzeżone na duża skalę, a mimo
wszystko i tak pozostają zagrożone. Autor ukazuje, że nawet informacje bardzo skrupulatnie zabezpieczone dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu nie
są bezpieczne. Podstawowym pytaniem, które się nasuwa jest: dlaczego dane
chronione za pomocą firewalli, skomplikowanych haseł lub ukrywane w sejfach
są narażone na kradzież? W jaki sposób może do tego dojść? Rozdziały, główne drugi i trzeci, koncentrują się na odnalezieniu odpowiedzi na powyższe

pytania. Oczywiście świadoma gra autorów książki od początku przewiduje odnalezienie na nie odpowiedzi. Dla wielu jednak najważniejszy okaże się
główny, czwarty rozdział dotyczący skutecznego zabezpieczania się przed atakiem oraz niezwykle cenny dodatek, który krok po kroku wskazuje sposoby
postępowania z danymi, aby nie były one narażone na kradzież. Publikacja ta
w zaskakujący sposób pokazuje, że nie istnieją zabezpieczenia idealne, jednak
istnieją metody, które sprawią, że będzie możliwe zbliżenie się do ideału.
Choć książka nie została wyposażona w dodatki, takie jak CD-ROM, który byłby w tym przypadku zbędny, warto się z nią zapoznać, ponieważ stanowi sedno większości światowych problemów związanych z utratą danych.
Dopiero po lekturze tej pozycji Czytelnik zrozumie, że nie trzeba być hakerem, aby wykraść nawet bardzo strzeżone informacje. Chociaż prześledziłem
przynajmniej pięć książek dotyczących właśnie hackingu, to dopiero „Sztuka
podstępu” uświadomiła mi w jaki sposób to naprawdę funkcjonuje oraz to,
iż oprogramowanie, takie jak trojany, to dziecinna igraszka przy prawdziwych
mistrzach socjotechniki.
Zalety:
— doskonale omówiony temat socjotechniki,
— wskazanie sposobów ochrony danych,
— dodatek ukazujący szczegółowo jak należy postępować w konkretnych przypadkach,
— przykłady wzięte z życia, które stanowią podstawę książki,
— analiza i interpretacja każdego przypadku,
— poprawna gradacja informacji, od wprowadzających, poprzez rozszerzające
do kluczowych.
Gorąco polecam zapoznanie się z tą publikacją. Z całą pewnością każdy
znajdzie w niej coś satysfakcjonującego i wciągającego. W mojej ocenie 5/5.
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