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Samba
Jak skonfigurować serwer plików dla
klientów windowsowych w małej sie-
ci, w domu czy małym biurze.
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Sqlite
Tworząc systemy informatyczne, za-
zwyczaj potrzebuje się jakiegoś sposo-
bu do zapisywania i dostępu do da-
nych. Czasem wystarcza jedynie seria-
lizacja i zapis do pliku, czasem „aż”
relacyjna baza danych z językiem SQL.
Sqlite to dobry kompromis pomiędzy
tymi rozwiązaniami.
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Texmaker kontra Kile
Texmaker jest wizualnym, międzyplat-
formowym edytorem LATEX-a. Kile jest
wizualnym edytorem LATEX-a, dedyko-
wanym środowisku KDE. Oba edytory
potrafią zadowolić zarówno TEX-perta,
jak i . . . TEX-nika.
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Wstępniak
Drodzy Czytelnicy

Wakacje minęły, pora na ćwierćsetny nu-
mer Dragonii!

W bieżącym numerze znajdziemy cie-
kawe porównanie edytorów dedykowanych
dla TEX-a, a także prezentację Gnumerica –
pierwszego z serii o arkuszach kalkulacyj-
nych. Ponadto inne równie ciekawe artykuły,
a także zaproszenie na Software Freedom Day,
który rusza już za kilka dni.

Trafiliśmy z naszymi artykułami także
na sympatyczne forum fotografów. Okazu-
je się, że wolne oprogramowanie nie jest im
obce i są zainteresowani artykułami o wol-
nych programach graficznych. Brawo Pentak-
siarze!

Pogoda nie sprzyja spacerom, więc czy-
tajcie Dragonię i piszcie do niej.

Tomasz Łuczak – p.o. redaktora naczelnego

Wszystkie publikowane materiały są objęte pra-
wem autorskim na zasadach licencji Creative
Commons CC-BY. Nie ponosimy odpowiedzial-
ności za treść ogłoszeń. Nazwy firm, nazwy han-
dlowe i znaki towarowe, użyte w publikacji jedy-
nie w celach informacyjnych i są własnością po-
szczególnych podmiotów.

Spis treści
System
System dla początkujących użytkowników Olá! Dom 6.06 konfiguracja sieci i dostęp do Internetu . . . . . . 3

Software
Samba - pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sqlite3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mozilla Sunbird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Komodo - wyjątkowo dobry edytor! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Texmaker vs Kile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Linux w biurze - Gnumeric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nagrywanie strumieni z radia internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Zaproszenie
Software Freedom Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Recenzja
Toshiba Satellite A200-1VM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Literatura
Książki wydawnictwa PWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hakerskie łamigłówki – Ivan Sklyarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Piotr Krakowiak – redaktor naczelny, założyciel, koordynacja, skład,
Paulina Budzoń – korekta, skład,
Rafał Domeracki – sekretarz redakcji, opieka nad hostingiem,
Karol Kozioł – organizacja konkursów, opieka nad forum,
Tomasz Łuczak – skład,
Michał Rzepka – korekta,
Piotr Szewczuk – opieka nad hostingiem,
Krzysztof Biskup, Łukasz Ciesielski, Keyto, Rafał Topolnicki.
Współpracujący: Leviatan, Krzysztof Lichota, Krzysztof Ołowski, Przemk

www: http://www.dragonia.pl
forum: http://forum.dragonia.pl
e-mail: redakcja@dragonia.pl

Skład za pomocą systemu LATEX fontami TeX Gyre i Latin Modern
Pierwowzór layoutu Dragonia Magazine przygotował m4c

numer 25 – 2008 2

http://www.dragonia.pl
http://forum.dragonia.pl
mailto:redakcja@dragonia.pl


System

System dla początkujących użytkowników Olá! Dom 6.06 kon-
figuracja sieci i dostęp do Internetu
Krzysztof Lichota

System Olá! Dom 6.06 to system przeznaczony dla polskich, po-
czątkujących użytkowników komputera. W poprzednim numerze
przedstawione zostały podstawy użytkowania systemu. W tym
numerze zajmiemy się konfiguracją dostępu do Internetu, przed-
stawimy najpopularniejsze sposoby korzystania z Internetu oraz
pokażemy jak można używać Internetu w systemie Olá!, żeby
zwiększyć możliwości naszego systemu.

Sposób podłączenia do Internetu
Jest wiele sposobów podłączenia do Internetu. My zajmiemy się dwoma naj-

popularniejszymi w Polsce: podłączeniu przez Neostradę za pomocą modemu
USB i podłączeniu poprzez kartę sieciową.

Rysunek 1. Modem adsl speedtouch

Ten pierwszy sposób, to połączenie za pomocą modemu (rys. 1), które z jed-
nej strony jest podłączane do linii telefonicznej, a z drugiej do komputera za
pomocą wtyczki USB (takiej, jak na rys. 2).

Rysunek 2. Wtyczka USB, typ A

Podłączenie przez kartę sieciową polega na podłączeniu kabla z wtyczką
typu Ethernet (na rys. 3 po lewej, po prawej dla porównania wtyczka telefo-
niczna) z jednej strony do gniazda w komputerze (podobnego do tego na rys.
4), a z drugiej do urządzenia z podobnym gniazdem (lub do takiego samego
gniazdka w ścianie).

Rysunek 3. Wtyczka ethernet i telefoniczna

Ten sposób jest używany do podłączenia do modemu kablowego, sieci osie-
dlowej, uczelnianej i podobnych, a często również do tzw. routera, czyli małego
urządzenia, które rozdziela dostęp do Internetu (np. przez Neostradę) na kilka
komputerów.
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Rysunek 4. Gniazdo ethernet w komputerze

Konfiguracja połączenia przez Neostradę za pomo-
cą modemu USB

Jeśli mamy Neostradę i modem USB, to będzie konieczne użycie specjalnego
programu do połączenia się z Internetem. Ale nie ma się czego bać, nie jest
to trudne, ani nie jest konieczna wiedza techniczna. Żeby uruchomić program
do Neostrady, należy wybrać K . Internet .NeoGui (Narzędzie do połączenia z Neo-
stradą). Pokaże się okno, takie jak na rys. 5.

Rysunek 5. Neostrada połączenie

Ponieważ połączenie jeszcze nie zostało skonfigurowane, przyciski połącze-
nia są nieaktywne. Żeby skonfigurować połączenie, należy nacisnąć przycisk
„Konfiguracja połączenia”. Uruchomiony zostanie wówczas program konfigu-
rujący połączenie (jego uruchomienie wymaga podania hasła administracyjne-
go), który krok po kroku poprowadzi przez kolejne etapy, mówiąc – na przy-
kład – kiedy podłączyć lub odłączyć modem (rys. 6).

W trakcie instalacji, w przypadku niektórych modemów, może być potrzeb-
ne użycie oryginalnej płyty ze sterownikami Neostrady (tej, która jest dostar-

czana w pudełku razem z modemem). Poza tym, cała konfiguracja sprowadza
się do wykonywania poleceń i klikania „Dalej”.

Rysunek 6. Neostrada modem

Na koniec, program konfigurujący uruchomi nawet przeglądarkę, żeby
można było się zarejestrować na stronach Neostrady i uzyskać login oraz hasło
dostępowe.

Kiedy mamy już skonfigurowane połączenie, wystarczy uruchomić narzę-
dzie do połączenia z Neostradą, nacisnąć przycisk „Połącz” i po chwili możemy
się już cieszyć dostępem do Internetu.

Połączenie przez kartę sieciową z automatycznym
pobraniem adresu

Połączenie przez kartę sieciową jest zazwyczaj najprostszym i najskutecz-
niejszym sposobem połączenia. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj wystarczy we-
tknąć przed uruchomieniem komputera kabel do gniazda komputerze i z dru-
giej strony do drugiego gniazdka, a połączenie zostanie automatycznie skonfi-
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gurowane. Wtedy mamy dostęp do Internetu od razu po uruchomieniu kom-
putera, bez kiwnięcia palcem. Odpowiada za to tzw. protokół DHCP.

Jeśli korzystamy z routera lub modemu kablowego, to prawie na pewno
obsługuje on protokół DHCP i połączymy się w ten sposób bez problemu. Jeśli
przez kartę sieciową łączymy się z siecią osiedlową lub akademicką, zdarza się
niestety, że nie uzyskamy w ten sposób połączenia. Należy wówczas spraw-
dzić wówczas w dokumentach, które dostaliśmy od dostawcy Internetu (lub
administratora sieci), czy w naszej sieci nie są przypadkiem używane statyczne
adresy IP. Jeśli tak, musimy poinformować nasz system, jakich ustawień ma
używać.

Połączenie przez kartę sieciową z ręcznymi ustawie-
niami

Jeśli nasz dostawca Internetu używa statycznych ustawień, będzie koniecz-
ne ich ręczne podanie. Żeby skonfigurować połączenie z Internetem, potrzebne
będą następujące informacje od dostawcy Internetu (lub administratora sieci):
— adres IP dla naszego komputera
— maska podsieci - czasem podawana zaraz za adresem IP w ten sposób

192.168.0.77255.255.255.0, pierwszy element przed ukośnikiem to adres IP
komputera, drugi to maska

— adres bramy sieciowej (tzw. gateway)
— adres lub adresy (zazwyczaj 2) serwerów DNS, czasem brama sieciowa pełni

rolę serwera DNS i wtedy ich adresy są takie same
Wszystkie powyższe adresy mają postać X.X.X.X, gdzie X jest liczbą z prze-
działu 0-255. Należy je zapisać, na wypadek, gdyby były kiedyś potrzebne do
ponownej konfiguracji sieci. Kiedy mamy już wszystkie potrzebne informa-
cje, należy uruchomić K .Ustawienia systemowe . Internet i sieć .Ustawienia sieci.
Pokaże nam się okno konfiguracji kart sieciowych, ale nie będzie można nic
zmieniać, ponieważ do tego potrzebne są uprawnienia administracyjne. Należy
nacisnąć więc przycisk Tryb administratora. . . i podać swoje hasło administra-
cyjne. Po wykonaniu tej operacji będzie już można wprowadzać zmiany.

W głównej części okna widać listę kart sieciowych, które mamy w kompu-
terze. Zazwyczaj jest tylko jedna, ale jeśli jest więcej, to należy wypróbować
nasze ustawienia na każdej z nich, ale nie naraz, komputer nie może mieć
przypisanego tego samego adresu do dwóch kart sieciowych w tym samym
czasie.

Rysunek 7. Konfiguracja adresu IP

Należy ustawić adres i pozostałe ustawienia dla pierwszej karty, a jeśli
nie zadziała, to przełączyć ją w tryb automatycznego pobierania adresu przez
DHCP (odpowiednia opcja jest w oknie konfiguracji karty sieciowej) i spróbo-
wać z drugą. Żeby zmienić ustawienia karty sieciowej, należy kliknąć na ikonie
karty na liście i nacisnąć przycisk Konfiguracja interfejsu. . . . Pokaże się okienko,
takie jak na rys. 7 (w tle widać okno konfiguracji kart sieciowych, na pierwszym
planie okno konfiguracji jednej karty sieciowej). W dziale Adres TCP/IP należy
zaznaczyć opcję Ręcznie a następnie wpisać w polu Adres IP nasz adres. Potem
z listy Maska sieci wybrać naszą maskę sieci. Następnie, należy przełączyć się
na zakładkę Trasy (rutowanie) i w polu Adres IP w dziale Brama domyślna należy
wpisać adres bramy (rys. 8).

numer 25 – 2008 5



System

Rysunek 8. Konfiguracja bramy

Na koniec należy przejść do zakładki System nazw domenowych (DNS) i do-
dać adresy serwerów nazw (czyli serwerów DNS). Żeby dodać adres serwera
do listy, należy nacisnąć przycisk Dodaj i w okienku, które się pojawi wpisać
adres do dodania (rys. 9). Należy tę operację powtórzyć tyle razy, ile adresów
mamy podanych.

Jeśli nie podamy wszystkich, nic się od razu nie stanie. Jednak w przy-
padku awarii serwera, którego używamy, będziemy "„lepi i głus”, ponieważ
system nie będzie w stanie rozpoznać adresów internetowych – takich, jak np.
www.google.pl.

Kiedy skończymy wprowadzać ustawienia, należy nacisnąć przycisk Zasto-
suj, który znajduje się na dole okna. Spowoduje to wprowadzenie zmian w
systemie i ponowną próbę połączenia z siecią, co może chwilę potrwać. Kiedy
komunikat o wprowadzaniu zmian zniknie, możemy spróbować, czy mamy
połączenie z Internetem, uruchamiając przeglądarkę WWW i wpisując adres
strony, z którą chcemy się połączyć, np. www.google.pl.

Rysunek 9. Konfiguracja DNS

Korzystanie z Internetu - strony WWW
Najczęściej używanym narzędziem do przeglądania zasobów Internetu jest

przeglądarka WWW. Wyświetla ona strony internetowe i pozwala na interak-
cję z nimi. Obsługuje się ją głównie za pomocą myszki, klikając na elementach
stron, co pozwala zmieniać zachowanie strony lub przechodzić do innych stron.
W systemie Olá używana jest przeglądarka Firefox (rys. 10). Jest ona bardzo
popularna i zgodna ze standardami sieciowymi.

Żeby ją uruchomić, należy wybrać z menu K . Internet .Przeglądarka WWW
Firefox. Aby połączyć się ze stroną internetową, wystarczy wpisać adres strony
(zazwyczaj w postaci www.nazwa.pl lub http://www.nazwa.com, ale może
być też bez „www.”, na przykład „onet.pl”) w przeznaczonym do wpisywania
polu na górze okna przeglądarki, a następnie nacisnąć Enter.
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Rysunek 10. Okno przeglądarki Firefox

Wiele stron w celu podniesienia atrakcyjności używa animowanych elemen-
tów strony typu Flash.

Nie są one od razu obsługiwane przez przeglądarkę. Żeby je zobaczyć, na-
leży zainstalować tzw. wtyczkę Flash, czyli uzupełnienie przeglądarki, które
wyświetla elementy Flash. Żeby ją w sposób prosty zainstalować, należy wpisać
w oknie przeglądarki adres http://ola-os.com/c/pomoc/test-flasha Pojawi
się wówczas strona z elementem Flash (rys. 11). Jeśli wtyczka Flash nie jest za-
instalowana, to na górze okna pojawi się żółty pasek z odpowiednią informacją.
Wystarczy nacisnąć przycisk Zainstaluj brakujące wtyczki. Pojawi się wtedy okno
instalatora, który automatycznie zainstaluje wtyczkę. Wystarczy naciskać Dalej
i w odpowiednim momencie zaakceptować licencję wtyczki.

Rysunek 11. Instalacja wtyczki Flash

Korzystanie z Internetu - komunikatory
Innym popularnym sposobem korzystania z Internetu są rozmowy za po-

mocą komunikatorów internetowych. W systemie Olá! jest dostępny komu-
nikator Kadu (zgodny z Gadu Gadu), który pozwala rozmawiać z innymi
użytkownikami tego komunikatora (rys. 12). Komunikator Kadu uruchamia
się wybierając z menu K . Internet .Kadu.

Przy pierwszym uruchomieniu poproszeni zostaniemy o podanie swojego
numeru GG i hasła (bądź o zarejestrowanie się, jeśli ich nie posiadamy). Jeśli
z komputera korzysta więcej osób, to istnieje możliwość uruchomienia komuni-
katora dla każdej osoby (ta opcja została dodana po wydaniu wersji 6.06, więc
należy najpierw uaktualnić system, tak jak to opisano dalej w artykule). W tym
celu należy wybrać z menu opcję K . Internet .Kadu - 2 konto. Przy pierwszym
uruchomieniu poproszeni zostaniemy znowu o podanie numeru i hasła.

W tacce systemowej na dole pojawi się druga ikona komunikatora. Można
nim sterować niezależnie od pierwszego komunikatora. Analogicznie można
postąpić dla trzeciej i czwartej osoby (wybierając Kadu - 3 konto i Kadu - 4
konto).

numer 25 – 2008 7



System

Rysunek 12. Kadu

Jeśli chcemy porozmawiać ze znajomymi, którzy używają innych komunika-
torów niż Gadu, również możemy to zrobić, ale za pomocą innego programu.
Należy uruchomić K . Internet .Kopete (Komunikator internetowy). Pozwala on
rozmawiać z użytkownikami komunikatorów AIM, GroupWise, ICQ, Jabber,
MSN czy Yahoo, o ile mamy konto użytkownika w jednej z tych sieci.

Korzystanie z Internetu - poczta internetowa (e-mail)
Poczta internetowa (e-mail) jest dość popularnym sposobem komunikowa-

nia się. Zaletą poczty internetowej jest szybkość - listy dochodzą do odbiorcy
zazwyczaj w przeciągu kilku minut. Żeby wysłać komuś internetowy list, trzeba
znać jego adres e-mail i mieć również swój własny adres e-mail. Adresy e-mail
łatwo rozpoznać - są w postaci użytkownik@adres (np. jarek@ola-os.com). Żeby
założyć konto e-mail i wysyłać e-maile, najłatwiej jest skorzystać z serwisów
e-mailowych, które pozwalają na dostęp przez przeglądarkę WWW. Jest wiele
takich serwisów i pozwalają one założyć konto za darmo, zazwyczaj w zamian
za doklejanie do wysyłanych e-maili krótkich reklam. Najpopularniejsze serwi-
sy tego typu są podane w menu Start, należy nacisnąć przycisk Start i wybrać
Komunikowanie się z innymi przez Internet a następnie Poczta elektroniczna (E-mail)
przez WWW. Z tej strony można uruchomić przeglądarkę WWW z jednym z ser-

wisów lub można też dodać skrót na pulpit albo na panelu, żeby móc szybko
uruchomić swoje konto e-mail. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników
istnieje również możliwość pobierania poczty na swój komputer. Służy do tego
program pocztowy, który jest częścią programu Kontact. Można go uruchomić
wybierając K .Biuro .Kontact (Program do zarządzania informacjami osobistymi).

Korzystanie z Internetu - Skype
Skype jest bardzo popularnym programem do rozmów głosowych przez In-

ternet. Nie jest on dołączany do systemu z powodów licencyjnych, ale można
go bardzo łatwo zainstalować. Żeby to zrobić, należy nacisnąć przycisk Start
i wybrać Komunikowanie się z innymi przez Internet a następnie kliknąć Zainsta-
luj Skype przy opisie Skype (na samym dole). Pojawi się okno instalatora, które
zainstaluje komunikator Skype z Internetu. Żeby go potem uruchomić, należy
wybrać K . Internet .Skype. Można też w trakcie instalacji dodać skrót do Skype
na pulpit lub do panelu.

Aktualizacja systemu przez Internet
Jedną z zalet dostępu do Internetu jest możliwość uaktualnienia systemu

przez Internet.

Rysunek 13. Aktualizacja systemu

numer 25 – 2008 8



System

Aktualizacje usuwają luki w bezpieczeństwie systemu oraz pozwalają zainstalo-
wać nowe funkcje dodane do systemu (na przykład podaną powyżej możliwość
tworzenia kilku kont w Kadu). Dlatego należy uaktualniać system, kiedy tylko
pojawią się poprawki. Obecność poprawek sygnalizuje pojawienie się poma-
rańczowej ikony z wykrzyknikiem w tacce systemowej na dole ekranu. Żeby
uruchomić proces aktualizacji, wystarczy kliknąć na tej ikonie. Po podaniu
hasła administracyjnego pojawi się okno programu aktualizacyjnego. Należy
nacisnąć przycisk Pobierz listę uaktualnień a kiedy pojawi się lista dostępnych
poprawek, należy nacisnąć przycisk Zatwierdź uaktualnienia (rys. 13). Potem wy-
starczy poczekać na pobranie i zainstalowanie wszystkich poprawek.

Instalacja programów przez Internet

Rysunek 14. Instalator

Instalator programu Skype jest przykładem instalatorów internetowych do-
stępnych w systemie Olá, które pozwalają na instalację programów poprzez
kliknięcie na odnośniku w Internecie. Nie wymagają one znajomości obsługi
repozytoriów, kluczy czy innych szczegółów technicznych. Wystarczy klikać
Dalej, w odpowiednim momencie wybrać składniki programu, które opcjonal-
ne mają zostać zainstalowane (rys. 14). Na koniec trzeba jeszcze zdecydować

się, czy uruchomić od razu program. Można też umieścić skrót do programu na
pulpicie lub na panelu, w celu szybszego dostępu (rys. 15). Część programów
dostępnych do instalacji w ten sposób jest wymienionych na stronach katalogu
oprogramowania dla systemu Olá (znajdującego się pod adresem [3], jest też
do niego odnośnik ze strony głównej systemu Olá).

Rysunek 15. Instalator

Są w nim dostępne, między innymi, nowsze wersje programów Amarok
i Firefox, odtwarzacze Mplayer, VLC i Realplayer, program graficzny GIMP,
niektóre gry oraz przeglądarka WWW Opera. Więcej programów można za-
instalować poprzez odnośniki dostępne na forum systemu. Są one podawane
w tematach związanych z danym zagadnieniem, na przykład jeśli ktoś potrze-
buje narzędzia do edycji plików dźwiękowych, to podawany jest mu odnośnik
do instalacji edytora dźwięków Audacity. Wystarczy zapytać obsługę forum ja-
kim programem można wykonać jakąś czynność, nie trzeba nawet znać nazwy
programu. Dla zaawansowanych użytkowników dostępna jest również opcja
instalowania przez Internet wszystkich programów z bogatego repozytorium -
wystarczy uruchomić K .System .Adept (Menedżer oprogramowania).
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Zakończenie
W tym artykule przedstawiliśmy konfigurację sieci i podstawy korzystania

z Internetu w systemie Olá! Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu korzysta-
nie z bogatych zasobów sieci i sprawi wiele frajdy. W kolejnych artykułach
zajmiemy się obróbką zdjęć i korzystaniem z multimediów.

Odnośniki
[1] Strona domowa systemu Olá! – http://ola-os.com
[2] Forum systemu Olá! – http://ola-os.com/forum
[3] Katalog oprogramowania dla systemu Olá! – http://ola-os.com/c/

katalog-oprogramowania
[4] NeoGui - graficzne narzędzie do Neostrady – http://lichota.net/~krzysiek/

projects/neogui/
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Samba - pierwsze kroki
Krzysztof Biskup – Irish

Każdy zdaje sobie sprawę, że w sie-
ciach z dużą ilością komputerów, a co
więcej z wieloma różnymi systemami
operacyjnymi, instaluje się specjalistycz-
ne oprogramowanie serwerowe.

Okazuje się też, że takie oprogramowanie przydaje się nawet
w bardzo małych sieciach. Wyobraźmy sobie sytuację, w której
w domu mamy dwa komputery, jeden z systemem Linux, a dru-
gi z Windows. Pojawia się wówczas problem przesyłania danych
i udostępniania drukarek pomiędzy tymi komputerami. W tym
artykule przedstawię prosty sposób rozwiązania tego problemu.

Co to jest Samba?
Samba - nazwa zbioru oprogramowania mogącego pełnić rolę serwera pli-

ków i drukarek, przeznaczonego dla systemów Linux/Unix, a współpracują-
cego z platformą Windows. Dokładniej rzecz ujmując, Samba udostępnia na-
stępujące usługi:
— współdzielenie systemów plików,
— współdzielenie drukarek podłączonych do serwera i klientów,
— wspomaganie klientów w przeglądaniu sieci,
— uwierzytelnianie klientów logujących się do domeny Windows,
— wspomaganie rozwiązywania nazw jako serwer WINS (ang. Windows In-

ternet Name Service).
Oprogramowanie to jest rozpowszechniane na licencji GNU. Samba, podobnie
jak Windows, do transmisji wykorzystuje protokół SMB (ang. Server Message
Block).

Jak to się zaczęło?
Początki Samby sięgają roku 1991, kiedy to Australijczyk Andrew Tridgella

napisał na własne potrzeby serwer plików obsługujący protokół DEC.
Kilka lat później, rozwinięta przez niego wersja oprogramowania została

udostępniona w Internecie pod nazwą SMB Server, niestety ze względów for-
malnych nazwę tę należało zmienić, gdyż była już zarezerwowana dla produktu
innej firmy.

I tak właśnie poprzez kalambur SMB powstała Samba. Na dzień dzisiejszy,
najnowsza stabilna wersja jest oznaczona numerem 3.2.1, trwają intensywne
prace nad Sambą w wersji 4.

Rysunek 1. Oficjalna strona projektu

Jak zdobyć Sambę?
Pakiet Samby jest w większości przypadków dostarczony razem z dystry-

bucją. Jeżeli chcemy mieć pewność, że mamy najnowszą wersję, możemy ją
pobrać ze strony domowej projektu [1] lub innych serwerów udostępniających
te zasoby. Sam proces instalacji nie wymaga szczególnych komentarzy. Ważne
jest jedynie to, aby pobrać pakiet dla danej dystrybucji.

Bardziej wymagający mogą też wykonać instalację ze źródeł, daje to możli-
wość zmiany podstawowych parametrów pracy serwera, dostępne są one (źró-
dła) pod adresem [2].
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Instalację możemy wykonać, wydając (po pobraniu archiwum) polecenia:

$ tar -xzvf samba-3.2.1.tar.gz

Został utworzony katalog samba-3.2.1, więc wydajemy polecenie:

$ cd samba-3.2.1/source

a następnie dokonujemy konfiguracji, używając przygotowanego do tego celu
skryptu. Aby poznać jego możliwości, wydajemy polecenie

$ ./configure --help

Jeżeli nie zamierzamy modyfikować domyślnych ustawień, to wydajemy kolej-
no po sobie polecenia:

$ ./configure
$ make
$ make install

Jeżeli posiadamy wszystkie potrzebne narzędzia (jak kompilator. . . ), proces in-
stalacji powinien zakończyć się sukcesem.

W przypadku braku kompilatora, musimy go zainstalować.

Podstawy obsługi
Praca Samby sprowadza się do działania dwóch demonów:

— smbd - odpowiada za współdzielenie plików, drukarek oraz uwierzytelnie-
nie w sieci SMB,

— nmbd - świadczy usługi WINS oraz wspomaga przeglądanie zasobów sieci.
Dodatkowo, do poprawnego działania, demony potrzebują odpowiednio

skonfigurowanej zapory. Dlatego najlepiej samemu wcześniej odblokować por-
ty:
— 135 - TCP - smbd,
— 137 - UDP - nmbd,
— 138 - UDP - nmbd,
— 139 - TCP - smbd,
— 445 - TCP - smbd.

W celu uruchomienia Samby, musimy uruchomić obydwa demony. Pomaga
nam w tym skrypt, który zazwyczaj znajduje się w katalogu /etc/init.d, jego
nazwa to zazwyczaj samba, smb lub np. rc.samba.

Dlatego właśnie, najczęściej uruchomienia Samby dokonujemy poprzez wy-
danie polecenia:

$ /etc/init.d/samba start

lub ewentualnie

$ /etc/init.d/smb start

Rysunek 2. Uruchomienie Samby w Debianie

Podstawy konfiguracji
Samba jest konfigurowana poprzez plik smb.conf, znajdujący się w kata-

logu /etc/samba/. Plik ten ma strukturę blokową i składa się z sekcji. Dziś
zajmiemy się tylko dwiema z nich: sekcją global oraz sekcją udziałów, czyli
udostępnionych zasobów.

Chcę tu od razu zaznaczyć, że przedstawię prosty plik konfiguracyjny i omó-
wię poszczególne jego części.

1 [global]
2 workgroup = TEST
3 server string = %h server
4 security = share
5 os level = 100
6 local master = Yes
7 preferred master = Yes
8 wins support = Yes
9

10 [zasoby]
11 comment = Dane dla gości
12 path = /mnt/zasoby
13 guest ok = Yes
14 write ok = Yes

Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną cechę w budowie pliku – struktura dekla-
racji wygląda tak: parametr = wartość. Tak właśnie będziemy go opisywać.

Patrząc na plik konfiguracyjny widzimy, że dzieli się on – w naszym przy-
kładzie – na dwie części (sekcje); zacznijmy od global.
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Na samym początku (druga linia) parametr workgroup daje możliwość usta-
wienia nazwy grupy roboczej w jakiej pracuje Samba, w naszym przypadku
jest to grupa TEST. W następnej linii mamy server string – opis serwera,
w miejsce %h zostanie wyświetlona wersja wspieranej platformy. Następna
pozycja – security – daje możliwość określenia sposobu dostępu do zaso-
bów. W naszym pierwszym przykładzie, jest to dostęp do zasobów bez hasła
(wartość share). Kolejna pozycja os level, umożliwiająca określenie Samby
główną przeglądarką w sieci, przy wartości 100 zmusi Sambę do przegrania
elekcji tylko z Windows 2003 Server.

Ustawienie parametru local master na yes daje Sambie możliwość rywa-
lizowania o status głównej przeglądarki sieci, natomiast ustawienie parametru
preferred master na yes powoduje wymuszenie elekcji przy starcie Samby.
Ostatnia pozycja – wins support – ustawiona na yes informuje Sambę, że ma
ona pełnić rolę serwera WINS. To tyle, jeśli chodzi o sekcjęglobal. Chcę od
razu nadmienić, że parametry, które nie zostały określone, przyjmują wartości
domyślne. Dodatkowo dodam, że udostępnianie na poziomie zasobów ma sens
jedynie w sieciach domowych – i to też nie zawsze.

W dalszej części artykułu przedstawię inny sposób udostępniania zasobów.
Teraz przejdźmy do kolejnego problemu, a mianowicie do opisu udostępnia-
nia danych. W naszym przypadku, udostępniliśmy jeden udział, ma on nazwę
zasoby i dla niego określona jest lista kilku parametrów.

Pierwszy z nich – comment to nic innego, jak opcjonalny komentarz. Kolej-
ny – path – określa fizyczną lokalizację udostępnionego zasobu sieciowego na
naszym komputerze lub w sieci.

Parametr guest ok ustawiony na yes określa możliwość dostępu do danych
wszystkim, a włączone write ok daje gościom możliwość zapisu.

Jeżeli zmodyfikujemy plik smb.conf, to – aby zmiany zostały wprowadzone
– musimy zrestartować Sambę.

Istotna informacja: wszystkie powyższe czynności wykonujemy mając pra-
wa użytkownika root. Aby mieć bezproblemowy dostęp z systemu Windows
do udostępnionych zasobów systemu Linux, należy w systemie Windows usta-
wić tę samą grupę roboczą, jaką przypisaliśmy w pliku smb.conf naszej Sam-
bie. Powyższy plik konfiguracyjny znajduje się w katalogu pliki i nazywa się
smb.conf_1.

Rysunek 3. Poprawnie udostępniony udział widziany w Windows XP

Udostępnianie zasobów z kontrolą na poziomie
użytkownika

Aby udostępnić zasoby z kontrolą na poziomie użytkownika, należy nieco
zmodyfikować plik konfiguracyjny oraz dodatkowo utworzyć konta odpowied-
nich użytkowników w Sambie. Do tworzenia kont wykorzystujemy polecenie
smbpasswd. Jeśli więc chcemy dodać użytkownika root, to wydamy polecenie

$ smbpasswd -a root

po czym zostaniemy poproszeni o podanie hasła, a następnie jego powtórzenie
w celu weryfikacji poprawności.
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Rysunek 4. Dodanie użytkownika root do samby

Dodajmy jeszcze jednego użytkownika, niech – przykładowo – nazywa się
klient. Jeżeli takiego użytkownika nie ma w systemie, musimy go utworzyć,
a dopiero potem dodać do Samby.

Teraz możemy zająć się modyfikacją pliku smb.conf.

1 [global]
2 workgroup = TEST
3 server string = %h server
4 security = user
5 os level = 100
6 local master = Yes
7 preferred master = Yes
8 wins support = Yes
9 map to guest = Bad User

10

11 [homes]
12 comment = Dane użytkowników
13 browseable = No
14 write ok = Yes

Jak widać, zmian jest naprawdę niewiele, na początek w sekcji global ustawili-
śmy wartość security na user oraz dodaliśmy mapowanie użytkownika guest.
W dalszej części pliku konfiguracyjnego usunęliśmy udział zasoby, a w jego
miejsce udostępniliśmy katalog domowy użytkownika (udział homes).

Omówmy ustawienia parametrów tego zasobu. Pierwszy - browseable -
jest ustawiony na No, co w praktyce oznacza, że zasób nie będzie widoczny.

Drugi – write ok - ustawiony na Yes – oznacza oczywiście możliwość za-
pisu. Tak udostępniony zasób może być dostępny tylko dla użytkownika istnie-
jącego w Sambie, mającego też konto systemowe w samym Linuksie. Jeśli więc
mamy w systemie Windows takie samo konto (login, hasło), jak w Sambie, to
od razu mamy dostęp do katalogu domowego.

Rysunek 5. Katalog domowy widziany w Windows XP przez użytkownika klient

To byłoby na tyle w temacie. Przypominam, że to tyko prosta struktura
pliku konfiguracyjnego, w kolejnej części przedstawię konfigurację samby jako
PDC (Podstawowego Kontrolera Domeny) dla systemu Windows XP!

Odnośniki
[1] http://httpd.samba.org
[2] http://us3.samba.org/samba/ftp/stable/samba-3.2.1.tar.gz
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Sqlite3
Michał Rzepka

Tworząc systemy informatyczne, zazwyczaj potrzebuje się ja-
kiegoś sposobu do zapisywania i dostępu do danych. Czasem
wystarcza jedynie serializacja i zapis do pliku, czasem „aż” re-
lacyjna baza danych z językiem SQL. Sqlite to dobry kompromis
pomiędzy tymi rozwiązaniami.

Sqlite3 nie jest serwerem, jak MySQL, lecz raczej biblioteką, pozwalającą
wykorzystywać zalety systemów bazodanowych w prostszy sposób, zastępu-
jąc proces serwera pojedynczym plikiem. Dzięki temu, aplikacje takie jak Sky-
pe, Firefox, McAfee czy system Symbian mogą funkcjonować poprawnie bez
zmuszania użytkowników do instalacji i konfiguracji PostgreSQL czy innego
serwera. Oczywiście, dzieje się to za cenę nieco mniejszego wachlarza możli-
wości. Czasem lepiej pogodzić się z brakiem takich funkcji, jak pełna obsłu-
ga widoków (jak często z tego korzystamy w typowych zastosowaniach?) niż
zniechęcać użytkowników zależnościami czy pilnowaniem dodatkowo procesu
serwera, oprócz samej aplikacji.

Co „się da”?
Sqlite, mimo braku wsparcia wyspecjalizowanego serwera, w pełni obsłu-

guje transakcyjność. Operacje bazodanowe albo się wykonają w pełni popraw-
nie, albo wcale, co oznacza mniej niespodzianek dla użytkownika końcowego,
zwykle pozbawionego UPS-a.

Wygodne jest to, że Sqlite-a nie trzeba instalować (mam tu na myśli skrypty
w stylu mysql_install_db, czy konfigurować, aby w ogóle poprawnie i bez-
piecznie zadziałał. Nie ma przydługich plików konfiguracyjnych; co najwyżej
trzeba zadbać o wsparcie dla silnika kompilując PHP czy inne środowisko
uruchomieniowe.

W MySQL baza danych na dysku serwera to zwykle pojedynczy katalog
(np. w /var/lib/mysql), gdzie znajdują się pliki opisujące strukturę, indeksy
itd. W Sqlite cała baza danych mieści się w jednym pliku, który można prze-
nosić pomiędzy platformami programowymi i architekturami sprzętowymi (64
bit, 32 bit. . . ).

Sam system zajmuje około 200 kilobajtów i zależy jedynie od standardowej
biblioteki C (również w ograniczonym stopniu, potrzebując do działania jedy-
nie podstawowych funkcji). Dostępna jest też specjalna wersja kodu źródłowego
– w formie jednego dużego pliku C i pliku nagłówkowego.

Oprócz tego, możliwe jest używanie większości zapytań języka SQL zgod-
nych ze standardem SQL92. Ciekawie rozwiązana jest kontrola typów, gdyż typ
nie jest przypisany na sztywno do konkretnej kolumny, lecz raczej do wartości.
Można za to ustalić preferowany typ, który wpłynie na przebieg konwersji
typów.

Co jest niemożliwe?
Nie da się ustalać praw dostępu do baz lub poszczególnych tabel za pomocą

wyrażeń Grant i Revoke. Muszą wystarczyć normalne ograniczenia dostępu dla
grup i właściciela pliku bazy, ustalone na poziomie systemu plików. W przy-
padku niektórych zastosowań, takie uproszczenie może stanowić zaletę. . .

Niemożliwe jest wykonywanie operacji manipulacyjnych, jak INSERT czy
DELETE na widokach. Trzeba radzić sobie za pomocą procedur uruchamianych
w odpowiedzi na zdarzenia (triggers). Te z kolei również nie są w pełni zaimple-
mentowane, brakuje m. in. wywołań rekurencyjnych czy wyrażenia FOREACH.

Oprócz tych problemów, najbardziej uciążliwy (zdaniem autora) jest brak
automatycznego propagowania zmian w tabelach zależnych powiązanych klu-
czami obcymi ze zmienianą (foreign key constraints). W tej kwestii również trzeba
sobie pomagać za pomocą triggerów.

Konsola zarządzająca – sqlite3
Jeśli mamy zainstalowany pakiet sqlite, to zwykle dostępna jest z konsoli

komenda sqlite3. Wywołana wraz z nazwą pliku z bazą (w razie braku pliku,
tworzy go) prezentuje konsolę, przypominającą tę z np. MySQL.

Polecenie .databases wyświetli listę otwartych i podczepionych baz. Napi-
sanie .schema pokaże listę komend, które „brały udział” w tworzeniu struktu-
ry bazy. W praktyce, pokaże wszystkie komendy definicji danych, jak create
table (...) w takiej formie, jak wpisywaliśmy (polecenie show create table
... z np. MySQL pokaże tę składnie, której bliżej interpreterowi). Polecenie
.dump zachowuje się podobnie, ale zrzuca strukturę bazy w formie składni SQL.
Polecenie .tables pokaże wszystkie tabele w bazie, zaś dołączenie wzorca, jak
np. %co% pokaże tylko tabele z ciągiem znaków co w nazwie.

Polecenia, takie jak .dump, mają jednak największy użytek użyte spoza sa-
mej konsoli. Po opuszczeniu jej (poleceniem .quit) możemy nadal wykonywać
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komendy; teraz jednak da się użyć ich wyników np. w skryptach. Aby wykonać
kopię zapasową bazy, wystarczy napisać:

sqlite3 nazwa_pliku_z_baza .dump > kopia.sql

Teraz, będąc np. z powrotem w konsoli sqlite, możemy napisać:

.read kopia.sql

aby przywrócić strukturę bazy i jej zawartość.
Ciekawą funkcją jest zmiana trybu wyświetlania wyników (polecenie .mode

<tryb>). Do wyboru mamy:
— csv - Wartości rozdzielone przecinkiem
— column - Kolumny, wyrównane do lewej
— html - kod HTML
— insert - generuje polecenia SQL wstawiające dane do tabeli
— line - jedna wartość na linię
— list - wartości rozdzielone separatorem (definiowanym poleceniem

.separator)
— tabs - wartości rozdzielone tabulacją
— tcl - listy dla TCL
I tak, wykonanie poleceń:

sqlite> .mode html
sqlite> .output tabela.html
sqlite> select * from costam;
sqlite> .output stdout

przestawi tryb wyświetlania na HTML, następnie wybierze (stworzy) plik o na-
zwie tabela.html i do niego zapisze wynik kolejnego polecenia, czyli – w tym
przypadku – pobranie danych z jakiejś przykładowej tabeli. Na koniec usta-
wiamy ponownie standardowe wyjście jako domyślne wyjście. Zawartość pli-
ku podanego jako output zawiera teraz wartości gotowe do użycia na stronie
WWW:

<TR><TD>Wartość 1</TD>
<TD>1</TD>
</TR>
<TR><TD>Inna wartość</TD>
<TD>2</TD>
</TR>

Aktualne wyjście oraz inne ustawienia, jak bieżący separator czy wartość opcji
header (decydującą o tym, czy drukować nazwy kolumn), możemy podejrzeć
wpisując polecenie .show.

A jednak konfigurowanie
Konfiguracji zachowania się sqlite można dokonywać poprzez polecenie

PRAGMA.
Niektóre zastosowania:

— pragma encoding=„utf-16” – zmiana kodowania (niemożliwa, jeśli mamy
już zdefiniowane jakieś kodowanie dla bazy)

— pragma integrity_check – wykona test struktury bazy pod kątem popraw-
ności rekordów itp. – powinno zwrócić wartość „ok”

— pragma cache_size=4000 – zwiększy ilość pamięci fizycznej dla pamięci
podręcznej z domyślnych 2000 stron po 1.5KB do 4000. Może to zwiększyć
wydajność bazy, kosztem większego zużycia pamięci

— pragma case_sensitive_like=1 – sprawi, że Sqlite będzie rozróżniał wielkie
i małe litery podczas używania wyrażeń szukających LIKE (domyślnie nie
ma różnicy)

Odnośniki
[1] http://www.sqlite.org/index.html – strona domowa projektu
[2] http://www.sqlite.org/lang.html – dokumentacja składni
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Mozilla Sunbird
Rafał Topolnicki

Mozilla Sunbird to jeden z mniej znanych projektów ze staj-
ni Mozilli. Jeśli chodzi o rozgłos, to daleko mu do Firefoksa czy
Thunderbirda, ale to nie za sprawą gorszej jakości, lecz ze wzglę-
du na zdecydowanie mniejsze zainteresowanie takiego typu pro-
jektami. W tym artykule chciałbym przedstawić ten program do
zarządzania i organizowania własnego czasu.

Możliwości
Mozilla Sunbird jest prostym w obsłudze elektronicznym kalendarzem, któ-

rego głównym zadaniem jest pomoc w organizowaniu naszego czasu – w zało-
żeniu ma umożliwiać wszytko to, co tradycyjne papierowe kalendarze – notat-
niki i dodawać m. in. możliwość wysyłania e-maili do zainteresowanych osób
oraz organizowania pracy grupy osób.

Podstawową funkcją w programie jest kalendarz. Jednocześnie możemy pro-
wadzić kilka kalendarzy, np. osobny dla spraw służbowych i prywatnych. Gdy
z jednego konta korzysta kilka osób, każda z nich może mieć swój kalendarz.
Te drugie rozwiązanie wydaje się być sprzeczne z założeniami systemu unikso-
wego, w którym to preferowana jest zasada „jeden użytkownik – jedno konto”.

Niewątpliwym atutem projektu jest jego niezależność od systemu opera-
cyjnego – mamy wersje dla Linuksa, Windowsa, Mac OS X, Solaris a pewnie
znajdzie się również coś dla użytkowników BSD. Dodatkowo, program zgodny
jest ze standardem iCalendar, który umożliwia wymianę danych kalendarzo-
wych między wieloma użytkownikami.

Instalacja
Program możemy ściągnąć w wersji binarnej ze strony projektu. Następnie

przechodzimy do katalogu, gdzie znajduje się ściągnięty plik, rozpakowujemy
go i uruchamiamy plik sunbird, znajdujący się w katalogu o tej samej nazwie:

tar zxvf sunbird-0.8.pl.linux-i686.tar.gz
cd sunbird
./sunbird

W razie konieczności, ze strony projektu możemy pobrać odpowiednie spo-
lszczenie. Przy instalacji możemy oczywiście wykorzystać repozytoria naszej
dystrybucji. W wypadku, gdy mimo zainstalowanego spolszczenia i poloniza-

cji systemu Sunbird nadal jest po angielsku, możemy spróbować uruchomić go
poleceniem:
sunbird -UILocale pl

Program rozpowszechniany jest również pod nazwą Lightning, w postaci
wtyczki do Thunderbirda, z założenia ma się on wtedy lepiej integrować z pro-
gramem pocztowym. Obie wersję obsługuje się tak samo.

Rysunek 1. Sunbird w akcji. Kalendarz miesięczny.

Interfejs
Pracę możemy zacząć od zaimportowania zewnętrznego kalendarza. Z ad-

resu [2] pobieramy kalendarz, zawierający spis wszystkich polskich świąt i uro-
czystości a następnie otwieramy go Plik .Otwórz plik kalendarza. Po prawej stro-
nie zobaczymy dwie zakładki: Miesiąc i Kalendarze, a w tej drugiej dwie pozycje
– Domowy i polishholidays. Dwukrotnie klikając na odpowiednim możemy zmie-
nić jego nazwę.
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Domyślnie, po uruchomieniu programu, będziemy mieli widok na cały mie-
siąc – Rysunek 1. Korzystając z przycisków w górnym menu, możemy prze-
łączyć się do widoku na Dzisiaj, Dzień, Tydzień, Wiele tygodni i Miesiąc. Cztery
ostatnie zmienią rodzaj kalendarza, natomiast użycie przycisku Dzisiaj pod-
świetli dzisiejszy dzień na kalendarzu. Do paska możemy dodać nowe przy-
ciski, niemniej wybór jest raczej ubogi, wystarczy kliknąć na pustym miejscu
prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję z morza możliwości
;).

Następnie, metodą „przeciągnij i upuść” można dodawać i odejmować przy-
ciski. Zajmijmy się teraz na chwilę konfiguracją. W menu Widok dobrze jest
zaznaczyć Zadania w widoku, domyślnie bowiem zadania nie są pokazywa-
ne. Następnie, przechodzimy do Edycja .Preferencje. W zakładce przypomnienia,
włączamy przypomnienia do zadań i wydarzeń oraz zmieniamy dźwięk przy-
pomnienia na jakiś bardziej donośny. W zakładce Kategorie możemy dodawać
i odejmować kategorie zadań i wydarzeń. Będą one dostępne w momencie
dodawania nowych zadań i wydarzeń. W zakładce Widoki, możemy zmienić
pierwszy dzień tygodnia, wybrać dni robocze w tygodniu (jest to pomocne w
wypadku, gdy chcemy korzystać z opcji Widok .Tylko dni robocze). Najważniej-
sze opcje zostały już chyba omówione, przejdźmy więc teraz do meritum.

Nowe zadania i wydarzenia
Rozróżniamy dwie pozycje, jakie możemy zapisać w kalendarzu – zadanie

i wydarzenie. Wbrew pozorom jest między nimi różnica. Zadanie możemy
powiązać z pewną czynnością i monitorować stan jej wykonania. Wybieramy
Nowe zadanie z paska narzędzi lub z menu dostępnego po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy na kalendarzu. Uzupełniamy wszystkie okienka potrzebny-
mi danymi. Cechą charakterystyczną zadania jest to, że możemy w procentach
określić poziom jego wykonania. Nie ma to oczywiście większego sensu w wy-
padku, gdy z danego kalendarza korzysta tylko jedna osoba. Po zatwierdzeniu
zadania, pojawi się ono na kalendarzu.

Kolejnym krokiem może być dodanie nowego wydarzenia. Przykładowo –
imienin ciotki. Wybieramy więc Nowe wydarzenie. Zobaczymy bardzo podobne
okienko dialogowe. Możemy dodać uczestników tego wydarzenia i wysłać do
nich odpowiednie e-maile, skojarzyć z wydarzeniem jakąś stronę internetową
itp.

W menu Opcje możemy określić ważność danego wydarzenia. Korzystając
z opcji przypominania nigdy o niczym nie zapomnimy – w odpowiedniej chwili
pojawi się komunikat zbliżony do tego na rysunku 3.

Rysunek 2. Dodanie nowego wydarzenie jest niezwykle proste.

Rysunek 3. Przypomnienie zadania. Przy okazji widzimy kulejące polskie tłumaczenie.

Pewne wydarzenia powtarzają się systematycznie – powiedzmy, że chcemy,
abyśmy byli informowani o imieninach w/w cioci co rok, a co miesiąc przypo-
minano nam o konieczności zapłacenia rachunku za prąd. W obu wypadkach
korzystamy z opcji Powtarzaj i wybierzemy odpowiednio Co rok i Co miesiąc.
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Wybierając z menu Ustaw. . . możemy utworzyć bardziej skomplikowane regu-
ły. Dodawanie wydarzeń i zadań nikomu nie powinno przysporzyć problemu.

Eksport
Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane, może zajść potrzeba podziele-

nia się naszym kalendarzem z innymi osobami. Możemy oczywiście zapisać
go w formacie iCalendar, tak więc w pliku o rozszerzeniu .ics. Taki plik
jest czytelny dla każdego porządnego programu typu PIM, czyli elektronicz-
nego kalendarza. Kalendarz możemy również zapisać w formacie .csv, który
upodobał sobie Microsoft Outlook. Do wyboru mamy jeszcze format HTML ze
wszystkimi jego wadami i zaletami. Kalendarz możemy również wydrukować
i powiesić na ścianie.

Program jest na tyle prosty i intuicyjny, że jego używanie nikomu nie po-
winno przysporzyć problemów. Osobiście zaczynam się do niego coraz bardziej
przekonywać i myślę, że będzie doskonałym uzupełnieniem Firefoksa i Thun-
derbirda.

Odnośniki
[1] http://www.sunbird.pl/ – strona domowa projektu
[2] http://homepage.mac.com/wojnar/.Public/polishholidays.ics
[3] http://lpmagazine.org/prt/view/downloadarchiwum.html P. Żarnecki - Mozilla

Sunbird - zarządca informacji osobistej Linux+ Extra! Nr 87.

Code Intuitively

Create great applications using dynamic languages and open
technologies with Komodo IDE’s award-winning multi-
language editor. 

Code client-side and browser-side apps simply and naturally with 
advanced support for Perl, PHP, Python, Ruby, Tcl, HTML, CSS, 
JavaScript, XML, and more. 

Work Smarter with Powerful Tools

Focus on what your code can do, not on fixing problems. 

Find errors quickly with Komodo IDE’s superior remote and 
multi-threaded debugging, solve tricky regular expressions with the 
Rx Toolkit, and get instant feedback from syntax checking and 
syntax coloring—Komodo IDE is jam-packed with intelligent tools to 
speed development.  

Build and Organize with a Team

Get your project together efficiently with source code control 
integration, integrated project manager, and multi-user support. 

Team development is more fluid with the security and 
flexibility of Subversion, CVS, and Perforce support. Share file 
templates, common configuration files, and toolboxes to unify 
and accelerate teamwork.

Develop Your Way

Automate, extend, customize: hack away! With Firefox-style 
extensibility, highly configurable run commands, and powerful 
macros, you have complete control of your IDE. 

And you’re covered wherever you want to work with Komodo IDE’s 
flexible multi-platform licensing for Windows, Mac OS X, and Linux. 

Download your free 21-day trial at www.activestate.com/MacTrial

ActiveState and Komodo are registered trademarks of ActiveState Software Inc in the United States and/or other countries. All other marks are property of their respective owners. © 2008 ActiveState Software Inc. All rights reserved.

Komodo IDE 4.4 
Code. Debug. Edit. Share. 

Let Komodo sweat the details. 
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Komodo - wyjątkowo dobry edytor!
Michał Rzepka

Mimo dobrej woli idealistów, wiele ciekawych projektów Open
Source jest pochodną przedsięwzięć komercyjnych (i odwrotnie!)
i jest jakoś z nimi powiązanych. Takie związki, jak widać na przy-
kładzie niniejszej recenzji, dają jednak realne korzyści dla miłośni-
ków darmowego oprogramowania. Komodo Edit jest elementem
środowiska programistycznego o tej samej nazwie, pozbawione-
mu kilku funkcji, ale wciąż zaskakująco użytecznym.

Producenci rozwiązania – firma Activestate – okroili je m. in. z obsługi
wyrażeń regularnych, narzędzi do debugowania i obsługi pracy zespołowej.
Wiele osób mogłoby w tym momencie przestać czytać, gdyż być może brak
tych funkcji uniemożliwia im pracę. Ale warto zapytać: co właściwie zostaje
w Komodo Edit?

Rysunek 1. Tak wita nas Edytor

Główne okno programu zwykle wiele mówi o całości. Komodo prezentuje
na powitanie wczytywany z internetu „baner” – zawierający wieści, obszar
z „szybkimi linkami” (jak łącza do przykładowych projektów) oraz listę ostat-
nio otwieranych projektów i plików wraz z datami ostatniej modyfikacji. Lewa
strona to okno projektu, w nim zaś to typowe kontenery dla plików i folderów,
związanych z danym przedsięwzięciem. Po prawej stronie znajduje się lista
narzędzi, jak liczenie słów czy tworzone przez użytkownika makra.

Rysunek 2. Podstawowa edycja plików

Przy tworzeniu nowego projektu, warto stworzyć dla niego nowy katalog
(inaczej w lewym polu pojawią się wszystkie pliki i katalogi w danym miejscu
systemu plików). Pliki można dodawać np. poprzez kliknięcie guzika w górnej
części widoku projektu. Można również dodawać m. in. katalogi. Komodo roz-

numer 25 – 2008 20



Software

różnia Live Folders oraz Virtual Folders. Te pierwsze odpowiadają rzeczywistym
lokacjom na dysku, drugie zaś stanowią kontenery, pomagające pogrupować
pliki projektu.

Przegląd możliwości
To dość zaskakujące, że po tylu latach wciąż nie każdy edytor potrafi po-

chwalić się takim samym zestawem podstawowych możliwości. Często czegoś
brakuje, co jest wręcz niezbędne do pracy. Komodo potrafi miło zaskoczyć
użytkownika już na etapie bardzo podstawowych operacji. Menu Edit, oprócz
klasycznych „kopiuj, wklej, zamień” posiada funkcję Incremental Search (dostęp-
ną też po naciśnięciu ctrl + I), działającą jak wyszukiwarka – znana chociażby
z Firefoksa. Pokazuje wystąpienia szukanego zwrotu już na etapie jego pisania,
a F3 pozwala przechodzić pomiędzy wystąpieniami.

Menu Code zawiera długą listę funkcji. Reflow paragraph wyrównuje akapit
do lewej strony, zawijając odpowiednio wiersze tak, aby tekst mieścił się na
wyznaczonej pionowym prawym ogranicznikiem stronie. Przydaje się podczas
przeklejania tekstu z innych źródeł/programów. Increase i Decrease line indent
pozwala szybko ustawić wcięcie dla całego wybranego fragmentu. Szczególnie
przydatne, gdy porządkujemy bloki kodu. Naciśnięcie Ctrl + U spowoduje, że
wybrany fragment tekstu będzie pisany wielkimi literami.

Ciekawie działa Comment region, gdyż wiadome jest, o jaki komentarz nam
chodzi. Jeśli tworzymy stronę HTML z użyciem PHP, odpowiedni komentarz
stworzy się pomiędzy znacznikami <?php ?> i odpowiedni (HTML-owy) poza
nimi. Wciśnięcie Ctrl + ] lub wybranie Jump to matching brace przenosi kursor
do zamykającej/otwierającej dany blok kodu klamerki. Find Next Function – lub
w skrócie F8 – przenosi kursor do następnej definicji funkcji. Nieważne, czy
piszemy JavaScript, czy PHP.

Niestety, nie wszystkie typy plików wspierają tą funkcję – w testowanej
wersji 4.4.0-beta2 nie działało listowanie obecnych funkcji m. in. w plikach
C++. Działa za to zaznaczanie całego bloku kodu (funkcja lub np. cała pętla)
za pomocą skrótu Ctrl + B.

Menu View również wygląda dość typowo. Pozwala zmienić rozmiar czcion-
ki, przejść do konkretnej linii itp. Wygodny jest podgląd spacji oraz znaków
nowej linii. Pozwala szybko namierzyć niepotrzebne spacje na końcach linijek.
Te ostatnie z kolei mogą mieć obok siebie numerację. Tworzenie stron interne-
towych ułatwia możliwość podejrzenia pracy w przeglądarce.

Menu Project pozwala stworzyć szablon projektu. Można więc przygoto-
wać sobie ulubioną strukturę katalogów i puste pliki – np. CSS – aby oszczędzić
sobie trochę czasu. Przy kolejnych startach programu, zaproponuje on opcję
New Project From Template... z wyborem zdefiniowanego szablonu.

Zestawu funkcjonalności dopełnia moduł sprawdzania pisowni oraz
rejestrowania makr. Domyślnie instaluje się słownik angielski, ale moż-
na wzbogacić program o rozpoznawanie języka polskiego – wystarczy
przekopiować pliki pl.aff i pl.dic z katalogu (jeśli posiadamy Firefox)
/̃.mozilla/firefox/nazwa_profilu.default/extensions/pl@dictionaries.
addons.mozilla.org/dictionaries/ do katalogu
Komodo-Edit-4/lib/mozilla/dictionaries.

Rejestrowanie makr działa zgodnie z oczekiwaniami, przynajmniej na tyle,
na ile było mi to potrzebne – zbiorcze zastępowanie łańcuchów znaków innymi.
Zarejestrowane makra pojawiają się w prawym obszarze ekranu, oznaczonym
jako Toolbox.

Pisanie kodu
Do przedstawienia opisu faktycznego pisania kodu, posłużę się m. in. przy-

kładami, dostępnymi też po kliknięciu Open Sample Projects.
Podczas pisania XML, program zapamiętuje użyte przez nas znaczniki

i atrybuty, proponując automatyczne uzupełnianie w momencie ich otwierania
i zamykania. Cudzysłowy zamykające są automatycznie dostawiane za kurso-
rem. W momencie naciśnięcia klawisza enter, kursor ustawia się w następnej
linii odpowiednio przesunięty, więc formatowanie kodu staje się łatwiejsze.
Po lewej stronie obszaru edycji znajdują się (powszechne już) linie pokazujące
zasięg bloków kodu oraz przyciski zwijające i rozwijające poszczególne bloki.

Rysunek 3. Automatyczne uzupełnianie znaczników i atrybutów.

numer 25 – 2008 21



Software

Automatycznie sprawdzana jest też składnia, także podczas pisania, np.
w PHP. Błędy składniowe podkreślane są na czerwono, ostrzeżenia na zielono.
Po najechaniu kursorem na błąd, pojawia się okienko z opisem błędu, analo-
gicznym do tego wyświetlanego przez parser PHP.

Kiedy zaczynamy pisać funkcję, Komodo proponuje listę już użytych, ale
też tych znanych i często używanych przez programistów. Po otwarciu nawiasu
przy nazwie wywoływanej funkcji, edytor przypomina jakie argumenty należy
funkcji dostarczyć.

Podczas pisania HTML, program bierze pod uwagę deklarację Doctype. Pod-
czas otwierania znaczników proponuje listę prawidłowych elementów dla da-
nego typu dokumentu. Kiedy więc otworzymy listę (<ul>), Komodo będzie
proponował tylko istotne w tym kontekście znaczniki, czyli w tym przypadku
wyłącznie <li> oraz </ul>. Automatyczne uzupełnianie działa także dla ka-
skadowych arkuszy stylów. Gdyby jeszcze proponował paletę kolorów podczas
wpisywania np. background-color, albo opcję „przeglądaj” podczas wyboru
pliku tła, wielofunkcyjny Komodo oferowałby podobny komfort pracy, co wy-
specjalizowany do tworzenia stron WWW Dreamweaver.

Automatyczne uzupełnianie działa nie tylko dla nazw funkcji czy argu-
mentów, ale dla całych fragmentów kodu. Komodo posiada serię zdefiniowa-
nych skrótów (abbreviations). Przykładowo, wystarczy napisać (w pliku Perla)
słowo fore i wcisnąć ctrl + t, a edytor wstawi nam szablon pętli foreach,
ze specjalnymi znacznikami do wstawiania zmiennych. Przycisk TAB pozwala
przeskakiwać szybko do następnego znacznika. Można także dodawać własne
fragmenty, co w połączeniu z mechanizmem szablonów projektów znacznie
ułatwia pracę.

Komodo Edit jest narzędziem uniwersalnym. Chociaż nie wygląda szczegól-
nie atrakcyjnie czy nowocześnie i nie sprawdzi się idealnie jako edytor tekstów
urzędowych, to jednak się do tych czynności nadaje (chociażby dzięki makrom
i sprawdzaniu pisowni). Ale za to dzięki takim funkcjom, jak skróty lub au-
tomatyczne uzupełnianie, lśni podczas programowania – i to niezależnie od
wybranego języka.

Rysunek 4. Kolorowanie składni wg. Komodo.

Odnośniki
[1] http://www.openkomodo.com/ – strona domowa projektu Open Komodo, na który

póki co składa się opisany edytor.
[2] http://www.activestate.com/Products/komodo_ide/index.mhtml?CMP=

BAC-okide0107 – strona firmy Activestate, producenta m. in. środowiska
programistycznego Komodo (wersja komercyjna).
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Texmaker vs Kile
Karol Kozioł

Texmaker jest wizualnym, międzyplatformowym edytorem
LATEX-a. Kile jest wizualnym edytorem LATEX-a, dedykowanym
środowisku KDE. Oba edytory potrafią zadowolić zarówno
TEX-perta, jak i . . . TEX-nika.

Krótkie przedstawienie
Texmaker – Działa na platformach: Windows, Linux, MacOS. Wydawany

na licencji GPL. Najnowsza wersja to 1.7.1.
Kile – Działa na platformach: Linux, MacOS. Wydawany na licencji GPL.

Najnowsza wersja to 2.0.2.

Sposób porównywania
Oba programy są dość rozbudowane, dlatego też nie stawiałem sobie za

zadanie opisać wszystkich ich funkcji. Postaram się natomiast porównać oba
programy w różnych kategoriach, pod kątem sposobów ułatwiania edycji do-
kumentu oraz ogólnej ergonomii użytkowania.

Interfejs
Texmaker – Standardowy, oparty o „menu górne” i ikonki na pasku narzę-

dziowym. Po lewej stronie znajduje się panel z widokiem struktury dokumentu
oraz symbolami matematycznymi. Niestety, nie można go ukryć bez wyłącze-
nia w menu. Dodatkowo, mam zastrzeżenia co do sposobu ukazywania logów
kompilacyjnych, które są zbyt skąpe i przez to niezrozumiałe. Opcji konfigura-
cyjnych jest dość mało. Interfejs nie jest spolszczony. Można definiować własne
komendy, które znajdą się potem w menu. Na plus należy zaliczyć ikonki na
pasku narzędziowym, odpowiedzialne za pogrubienie czy podkreślenie tekstu.
Niby mała rzecz, a kodu wpisywać trzeba mniej.

Kile – Standardowy, oparty również o menu górne i ikonki na pasku na-
rzędziowym. Po lewej stronie znajduje się panel z widokiem struktury doku-
mentu, symbolami matematycznymi i przeglądem otwartych projektów (daje
się zminimalizować do zakładki). Sposób pokazywania logów poprawny, po-
kazywane są zarówno standardowe wyjście błędów LaTeX-a, jak i uproszczone
logi, ukazujące błędy krytyczne i ostrzeżenia (dodatkowo, błędy i ostrzeżenia
są odróżnione kolorem). Opcji konfiguracyjnych jest dużo. Interfejs jest (nie
całkowicie!) spolszczony. Można definiować własne komendy, które znajdą się

potem w menu. Ikonki odpowiedzialne za edycję tekstu też są, więc użytkow-
nik winien się cieszyć.

Tworzenie nowego dokumentu
Texmaker – Nie posiada żadnych szablonów; można utworzyć tylko pu-

sty dokument. Kreator Quick Start umożliwia „klikane” ustawienie wszystkich
informacji nagłówkowych (klasy dokumentu, rozmiaru czcionki, kodowania,
liczby kolumn, itd.).

Kile – Posiada 12 szablonów na starcie (w tym szablon pustego dokumentu).
Kreator Quick Start umożliwia ustawienie wszystkich informacji nagłówkowych
(oraz załadowanie dodatkowych pakietów).

Kompilacja, podgląd, konwersja
Jeśli piszę tutaj, że program umożliwia jakąś funkcję, to nie znaczy, że po-

trafi wycisnąć z TEX-a więcej niż jego konkurent (gdyż obie aplikacje są tylko
graficznymi nakładkami na narzędzia konsolowe), ale po prostu że w menu
znajduje się dana opcja.

Texmaker – Dokument można skompilować w trybie: LaTeX, PDFLaTeX,
BibTeX oraz przekształcić do HTML-a. Możliwy podgląd dokumentów w for-
macie PS, DVI, PDF. Konwersja dokumentów DVI -> PDF, DVI -> PS, PS ->
PDF. Istnieje funkcja Quick Build, umożliwiająca kompilację dokumentu i je-
go podgląd za pomocą jednego kliknięcia. Można ją skonfigurować na pięć
podanych sposobów albo wpisać własną formułę.

Kile – Dokument można skompilować w trybie: TeX, LaTeX, PDFTeX,
PDFLaTeX, BibTeX, DBLaTeX, LaTeX to Web (konwersja do HTML-a). Możliwy
podgląd dokumentów w formacie PS, DVI, PDF. Konwersja dokumentów DVI
-> PDF, DVI -> PS, DVI -> PNG, PS -> PDF. Funkcję Quick Build można skon-
figurować na więcej, bo osiem podanych sposobów, ustawić własną sekwencję
z podanych narzędzi lub utworzyć własne narzędzie, wpisując odpowiednią
komendę.

Kreatory - Wizards
Przekleństwem wszelkich programistycznych systemów wizualizacji treści

(w taki zwrot wpasowuje się zarówno HTML, jak i TEX) jest przedstawienie
treści w postaci tabelek. To, co wydaje się proste w Open Office, staje się
niezwykle nużące w LATEX-u (kodowanie każdej komórki i nowego wiersza).
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Dlatego ważne jest, aby wizualne edytory LATEX-a oferowały pewne graficzne
kreatory (z angielskiego zwane wizard), które umożliwią szybkie stworzenie
tabeli i wpisanie do niej danych. Innym przydatnym graficznym kreatorem jest
kreator wstawiania obrazków.

Texmaker – oferuje kreator wstawiania (i edycji zawartości) tabeli (środowi-
ska tabular i array) oraz mocno uproszczony kreator wstawiania obrazka (tylko
wybór wstawianego pliku graficznego).

Kile – oferuje kreator wstawiania tabeli (środowiska tabular i array), wsta-
wiania wstawki oraz wstawiania obrazka (bardziej rozbudowany, można podać
rozmiar obrazka, podpis).

Rysunek 1. Interfejs programu Texmaker.

Praca z dokumentami
Ważne jest, by program umożliwiał łatwą pracę z wieloma dokumenta-

mi. Przydatne jest to, gdy składa się książkę (lub pracę dyplomową), a każdy
rozdział jest w oddzielnym pliku. Natomiast w przypadku pracy z jednym,
ale za to bardzo skomplikowanym dokumentem, przydatną opcją jest podgląd
struktury dokumentu (ukazanie podziału na rozdziały, sekcje, podsekcje).

Texmaker – Obsługuje pokazywanie wielu dokumentów w kartach. Nieste-
ty, brakowało mi możliwości zamknięcia karty przez jakiś przycisk na karcie

(kartę można tylko zamknąć przez wybór pozycji z menu albo skrótem kla-
wiaturowym). Oferuje widok struktury dokumentu. Jednakże, przy otwarciu
wielu kart z dokumentami zapamiętuje strukturę tylko ostatnio otwartej.

Kile – Obsługuje karty oraz podgląd struktury dokumentu (widoczne są na
niej nawet dołączone obrazki). Dodatkowo, w panelu po lewej stronie istnieje
zakładka, pokazująca wszystkie otwarte dokumenty.

Rysunek 2. Interfejs programu Kile.

Kodowanie dokumentów
Dla mnie, sprawna zmiana kodowania dokumentów jest ważna. Swoje do-

kumenty składam bowiem z użyciem kodowania ISO-8859-2 (latin2), natomiast
na uczelni (skąd czasami przynoszę pracę do domu) panuje kodowanie CP1250.
A zmiana ustawień programu specjalnie dla jednego dokumentu nie jest zbyt
przyjemna.

Texmaker – Tu Texmaker mnie niemile zaskoczył, gdyż zmiana kodowania
dokumentu „w locie” nie jest możliwa. Można tylko zmienić domyślne kodo-
wanie dokumentów w opcjach.

Kile – Jak zwykle w programach środowiska KDE, w menu „narzędzia”
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znajduje się opcja zmiany kodowania dokumentu. Dodatkowo, można ustawić
domyślne kodowanie przy otwieraniu oraz zapisie plików.

Rysunek 3. Kile ma naprawdę dużo opcji konfiguracyjnych.

Ułatwienia podczas wpisywania formuł matematycznych
Jak już wspomniałem wcześniej, oba programy mają panel do wprowadza-

nia symboli i wyrażeń matematycznych oraz liter greckich (Kile ma dodatkowo
litery cyrylicy). Takie ułatwienia, jak dodawanie symboli jednym kliknięciem,
jest bardzo przydatne. Szczególnie dlatego, że LATEX-a używają często też osoby
ze środowisk nauk ścisłych.

And the winner is. . .
Zdaniem autora – Kile. Po prostu najbardziej mi odpowiada. Ten artykuł

także był pisany w Kile. . .

Odnośniki
[1] http://www.xm1math.net/texmaker/ – Strona domowa Texmakera
[2] http://kile.sourceforge.net/ – Strona domowa Kile

http://sdjournal.org/
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Linux w biurze - Gnumeric
Krzysztof Biskup - Irish

W poprzednich numerach Dragonia Magazine
prezentowałem edytory tekstu, począwszy od tego
numeru będę przedstawiać kolejna grupę aplikacji
biurowych – arkuszy kalkulacyjnych Jako pierw-
szy, omówię program Gnumeric, należący do pa-
kietu biurowego GNOME Office.

Na sam początek trochę historii.
Program Gnumeric ma już kilkuletni staż na rynku, ponieważ pierwsza jego

wersja została wydana w grudniu 2001 roku.
Aplikacja jest dostępna dla różnych systemów operacyjnych: GNU/Linux,

Unix, Microsoft Windows.

Rysunek 1. Strona domowa programu Gnumeric

Oczywiście, jest to program darmowy, rozpowszechniany na warunkach
licencji GPL.

Na dzień dzisiejszy najnowsza stabilna wersja Gnumeric jest oznaczona nu-
merem 1.8.3, a wydana została w marcu tego roku. Dodam jeszcze, że trwają
prace nad kolejną wersją, oznaczoną 1.9.1.

Rysunek 2. Okno programu

Skąd pobrać i jak zainstalować?
Program Gnumeric jest dołączany do większości dystrybucji Linuksa, gdyż

– jak już wcześniej pisałem – stanowi część pakietu GNOME Office, więc nie
musimy specjalnie się trudzić, aby do zdobyć.

Dla innych systemów operacyjnych istnieją gotowe paczki instalacyjne lub
można go samodzielnie skompilować, pobrawszy źródła programu ze strony
domowej projektu [1] lub z innych serwerów lustrzanych.
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Obsługiwane formaty
Aktualna wersja programu obsługuje większość popularnych formatów ar-

kuszy kalkulacyjnych, włączając w to format zapisu stosowany przez Excel,
Applix, Quattro Pro, PlanPerfect, OpenOffice.org i Lotus 1-2-3.

Obsługiwane są także formaty zapisu HTML, XHTML, CSV oraz wiele in-
nych. Domyślny format zapisu opiera się na strukturze XML, skompresowanej
programem gzip.

Rysunek 3. Okno dialogowe z wyborem formatu otwieranych dokumentów

Trzeba przyznać, że ilość obsługiwanych formatów jest naprawdę spora.
Cieszy też fakt, że otwieranie dokumentu w innym formacie niż domyślny nie
trwa zbyt długo.

Pierwsze wrażenia
Już po uruchomieniu programu widać, że Gnumeric nie odbiega swym

wyglądem od innych typowych arkuszy kalkulacyjnych.
Klasyczne ułożenie ikon w paskach narzędziowych oraz przejrzyste menu

dają dobry i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji. Niestety, polska
lokalizacja nie jest do końca „polska” – niektóre pozycje i opcje nie zostały
przetłumaczone na nasz język.

Jakie możliwości?
Jak w każdym arkuszu kalkulacyjnym, także i w tym każda komórka może

być oddzielnie formatowana. Możemy to uzyskać klikając na niej prawym kla-
wiszem myszy i wybierając z podręcznego menu pozycję „Format komórek”.

Rysunek 4. Okno formatowania komórek

Opcje dostępne w tej pozycji są bardzo zróżnicowane, począwszy od usta-
wień typu danych w komórkach, poprzez styl tekstu, skończywszy na spraw-
dzaniu poprawności. Patrząc na możliwości Gnumeric, wydaje się ona dosyć
rozbudowaną aplikacją, dysponuje bardzo dużą liczbą funkcji pogrupowanych
w kategoriach:
— operacje bitowe,
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— zespolone,
— funkcje bazodanowe,
— data/czas,
— inżynieryjne,
— erlang,
— finansowe,
— gnumeric,
— informacja,
— logiczne,
— wyszukiwanie,
— matematyczne,
— teoria liczb,
— liczby losowe,
— statystyczne,
— łańcuch znaków.
Dodatkowo, istnieje bardzo pomocna grupa ostatnio używanych funkcji. Po
wybraniu funkcji z listy, uruchamia się kreator, pomagający nam we wprowa-
dzeniu argumentów funkcji.

Rysunek 5. Okno kreatora funkcji

Niestety, nazwy funkcji są w języku angielskim, co może niektórym przy-
sporzyć problemów z odszukaniem odpowiedniej funkcji. Oczywiście, jest to
problem głównie dla tych dopiero rozpoczynających pracę z tą aplikacją. Z cza-
sem nabieramy odpowiedniej wprawy i biegłości w nazewnictwie.

Pomocne okazują się opisy funkcji, których spora cześć jest już w języku pol-
skim. Warto podkreślić, że w programie Gnumeric zostały dobrze rozbudowa-
ne narzędzia statystyczne, wspomagające przetwarzanie danych pomiarowych
i ankietowych. Nie mam tez zbyt wiele do zarzucenia kreatorowi wykresów,
prowadzi nas w przejrzysty sposób przez poszczególne etapy ich tworzenia.

Rysunek 6. Okno kreatora wykresu

Można stwierdzić, że mamy do dyspozycji 16 różnych typów wykresów,
przy czym dzielą się one dalej na podtypy, co sumarycznie daje 48 możliwych
wariantów.

Oprócz tych narzędzi, w programie mamy filtry, umożliwiające selekcje
danych, co jest bardzo przydatne, gdy mamy do czynienia z bardzo duży-
mi zbiorami danych. Oczywiście, nasze dane można także posortować według
wybranej kolumny.
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Rysunek 7. Filtrowanie danych

Gnumeric można skonfigurować zgodnie z własnym gustem estetycznym
i modelem zastosowań, wykorzystując do tego celu Preferencje Gnumeric.

Rysunek 8. Okno ustawień programu

Możliwe jest także zwiększenie możliwości programu poprzez zastosowanie
wtyczek, których lista jest dostępna w menu „Narzędzia”.

Przeznaczenie
Wydaje się, że program Gnumeric to dobra alternatywa w pracach biuro-

wych, program dysponuje możliwościami porównywalnymi z komercyjnymi
aplikacjami tego typu. Dodatkowym atutem programu są niewielkie wymaga-
nia sprzętowe – mówiąc prościej, Gnumeric nie jest aplikacją pożerającą zasoby
komputera.

Krótka ocena
Na plus:

— szybkość działania,
— prosta obsługa,
— duża liczba obsługiwanych formatów,
— dostępny dla różnych systemów operacyjnych,
— duże możliwości.

Na minus:

— niekompletna polska lokalizacja,
— brak polskich nazw funkcji,
— brak makr.

Co dalej?
W kolejnym numerze Dragonia Magazine postaram się przedstawić kolejny

arkusz kalkulacyjny, porównując go do omawianego Gnumerica, a będzie nim
program KSpread – należący do pakietu biurowego KOffice.

Odnośniki
[1] http://www.gnome.org/projects/gnumeric

http://www.gnome.org/projects/gnumeric
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Nagrywanie strumieni z radia internetowego
Leviatan

Już od dawna komputer nie służy jedynie do przeglądania in-
ternetu czy sprawdzania poczty. Pełni on wiele ról, w tym także
może służyć jako radio.

Kiedyś swoje ulubione piosenki z ulubionych audycji radiowych nagrywa-
liśmy na kasety magnetofonowe, teraz możemy to zrobić wykorzystując kom-
puter, internet i Linuksa.

Sposób 1 – thelastripper
Wiele osób korzysta z portalu muzycznego Last.fm, słuchając tam muzyki.

Istnieje możliwość jej zapisania, potrzebujemy do tego jednak odpowiednio
skonfigurowanych repozytoriów oraz zainstalowanego w systemie programu
thelastripper, który możemy pobrać ze strony: http://code.google.com/p/
thelastripper/downloads/list (są tam dostępne kod źródłowy, paczki rpm
i deb a także instalatory dla Windows i Mac OS X). Po ściągnięciu i instala-
cji programu, uruchamiamy thelastripper z menu (np. z kategorii Dźwięk
i Obraz) lub poprzez konsolę. Po uruchomieniu pojawiają się dwa okna:
— do logowania i wybrania katalogu docelowego (opcji jest więcej, my jednak

skupimy się na tych najważniejszych),
— do zgrywania strumieni.

W pierwszym oknie (okno Preferences) wybieramy najpierw katalog, w któ-
rym chcemy mieć zgraną muzykę (zakładka Music directory). Jeśli chcemy, mo-
żemy utworzyć nowy katalog, gdzie będą zapisywane strumienie. Następnie,
przechodzimy do zakładki logowania (User preferences), logujemy się do portalu
Last.fm (Login) i zamykamy okno (Close).

W drugim oknie wybieramy ścieżkę, którą chcemy zgrywać z radia Last.fm.
Możemy tutaj także wpisać własną ścieżkę, zmieniając np. rodzaj muzyki z pop
na swing lub też wpisując ścieżkę dla konkretnego wykonawcy. Dzięki temu
możemy nie tylko cieszyć się utworami naszego ulubionego wykonawcy, ale
także utworami, które są zakwalifikowane do ich kategorii. Następnie zazna-
czamy Tune in.

Zgrywana muzyka jest pogrupowana w katalogi wraz z okładkami; niestety
podczas zgrywania nie możemy jej posłuchać.

Rysunek 1. Thelastripper

Sposób 2 – Amarok
Możemy do zgrywania z radia wykorzystać również program Amarok, który

jest standardowo instalowany w środowisku KDE a także skrypt przeznaczony
do tego celu dla Amaroka.

Uruchamiamy zatem program Amarok i przechodzimy w menu na
Narzędzia-Menadżer Skryptów. Następnie wybieramy opcję pobrania nowych
skryptów, wyszukujemy i pobieramy skrypt StreamRecorder a następnie in-
stalujemy go. Po zamknięciu okna pobierania, ponownie wchodzimy do Mena-
dżera Skryptów i włączamy w/w skrypt.

W dalszej kolejności wybieramy i uruchamiamy radio, które nas interesu-
je, z listy dostępnej w Amaroku. Na bieżącej uruchomionej ścieżce klikamy
prawym klawiszem myszy i z opcji wybieramy StreamRecorder-Record.

Pojawi nam się wówczas okno potwierdzające, że dana stacja jest przez nas
nagrywana.

http://code.google.com/p/thelastripper/downloads/list
http://code.google.com/p/thelastripper/downloads/list
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Rysunek 2. Amarok

Sposób 3 – Streamtuner
Aby móc nagrywać przy pomocy Streamtunera, potrzebujemy zainsta-

lowanych w systemie następujących pakietów: streamripper, streamtuner,
streamtunrt-plugins i kstreamripper.

Aby je zainstalować, musimy mieć skonfigurowane poprawnie repozytoria
i wykonać w konsoli jako root następująca komendę (przykład dla Mandrivy)
(pakiet kstreamripper wymagany jest dla środowiska KDE):

urpmi streamtuner streamripper kstreamripper

Następnie uruchamiamy z konsoli lub menu (z kategorii Dźwięk i Obraz)
program Streamtuner. Wybieramy interesującą nas stację i nagrywamy stru-
mień, wybierając przycisk Record, chcąc zaś jej tylko posłuchać, wybieramy
opcję Tune in.

Wszystkie rodzaje nagrywania strumieni (wszystkie podane sposoby) na-
grywane są standardowo w katalogu /home użytkownika, w określonych przez
siebie katalogach.

Rysunek 3. Streamtuner

Powyższy artykuł oraz inne ciekawe artykuły znajdziecie na stronie www.
naszamandriva.pl, na którą gorąco zapraszam.

www.naszamandriva.pl
www.naszamandriva.pl
http://www.naszamandriva.pl/
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Toshiba Satellite A200-1VM
Przemk

Przedstawiamy recenzję laptopa Satellite A200-1VM. Recenzję
nietypową, bo patrzymy na komputer z punktu widzenia Linuk-
sowego systemu operacyjnego, w tym przypadku Ubuntu 8.04.

Użyta dystrybucja: Ubuntu 8.04
Specyfikacja techniczna:
Procesor: Intel Core 2 Duo T5250
Pamięć: 2 GB
Dysk twardy: Hitachi HTS54251 120GB
CD/DVD: DVD-Dual drive
Wyświetlacz: WXGA1280 x 800 (16:10)
Karta graficzna: Intel GM965/GL960 X3100
Karta dźwiękowa: Intel HD Audio
Ethernet: Realtek RTL8101E
WiFi: Intel PRO/Wireless 3945ABG

Opis instalacji: Instalacja przebiegła bezproblemowo.
Wynik lspci:

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/
GL960 Memory Controller Hub (rev 0c)

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile
GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965
/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8
Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)

00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8
Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)

00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8
Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8
Family) HD Audio Controller (rev 03)

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
PCI Express Port 1 (rev 03)

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
PCI Express Port 2 (rev 03)

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
PCI Express Port 3 (rev 03)

00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
PCI Express Port 4 (rev 03)

00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
PCI Express Port 5 (rev 03)

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
USB UHCI Controller #1 (rev 03)

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
USB UHCI Controller #2 (rev 03)

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
USB UHCI Controller #3 (rev 03)

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family)
USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge
(rev f3)

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC
Interface Controller (rev 03)

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/
ICH8M-E) IDE Controller (rev 03)

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M
/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 03)

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus
Controller (rev 03)

04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
RTL8101E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)

05:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless
3945ABG Network Connection (rev 02)

0c:04.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus
Controller

0c:04.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI
Compliant IEEE 1394 Host Controller

0c:04.2 Mass storage controller: Texas Instruments 5-in-1
Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)

0c:04.3 SD Host controller: Texas Instruments PCIxx12 SDA
Standard Compliant SD Host Controller
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Konfiguracja karty graficznej: Karta graficzna na sterownikach Intela działa
od razu po instalacji. Nie ma problemu z panoramicznym ekranem oraz ak-
celeracją 3D. Zewnętrzne wyjście VGA i tv-out typu s-video nie były jeszcze
testowane.
Konfiguracja sieci: Karta sieciowa Ethernet Wbudowana w ten model karta
działa od razu po instalacji, bez żadnych dodatkowych konfiguracji.
Karta sieciowa Wifi Wbudowana w ten model karta działa poprawnie od razu.
Modem Nie był testowany.
Porty rozszerzeń: Porty USB działają od razu i bez problemu. Port ExpressCard
i FireWire nie były jeszcze testowane. Najprawdopodobniej jednak będzie dzia-
łać od razu.
Konfiguracja karty dźwiękowej: Karta dźwiękowa działa od razu po insta-
lacji. Działa również wbudowany mikrofon. Zdarza się, że po podłączeniu
zewnętrznych głośników wbudowane w laptopa nie przestają grać. Wystar-
czy wtedy wyjąć i włożyć ponownie jacka do gniazda, wbudowane głośniki
przestają wówczas grać.
Kamera: Wbudowana kamera działa od razu, bez problemu można korzystać
z niej w Skypie. Należy pamiętać, że kamerka pracuje na sterownikach typu
v4l wersja 2. Bus 001 Device 003: ID 04f2:b008 Chicony Electronics Co., Ltd
Czujniki sprzętowe: Nie testowane.
Funkcje oszczędzania energii: Laptop potrafi przejść w stan hibernacji czy
wstrzymania, a potem z niego wyjść. Funkcje regulacji prędkości CPU także
wydają się działać. Na baterii potrafi pracować nawet trzy godziny.
Czytnik kart: Działa od razu po instalacji. Po włożeniu karty typu MMC (Mul-
tiMediaCard) automatycznie montowane są jako pamięć wymienna. Działa tryb
odczyt - zapis. Jednakże, włożona do czytnika karta typu xD z aparatu Olym-
pus nie była w ogóle widziana w systemie, nie zareagował na nią. Czytnik pod
innym OSem przeczytał dane na niej zawarte bez problemu.
Bluetooth: Wbudowany w ten model moduł Bluetooth działa, ale trudno go
uruchomić: pod „samym” Ubuntu to niemożliwe. Bus 003 Device 002: ID
0930:0508 Toshiba Corp. Gdy pod konkurencyjnym OSem moduł zostanie włą-
czony i zostanie wykonany "miękki" (software’owy) reset, to pod Ubuntu jest
on widoczny. Można go nawet włączać i wyłączać wbudowanym wyłącznikiem
sieci bezprzewodowych. Ta wada zostanie zapewne wkrótce usunięta. Gdy jest
uruchomiony, działa bez problemu.
USB
Wynik lsusb:

Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000

Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 0930:0508 Toshiba Corp.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b008 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Przyciski funkcyjne: Testowane (regulacja jasności ekranu, regulacja głośno-
ści/wyciszenie, uruchomienie przeglądarki WWW) działają od razu. Inne pew-
nie także. Jak wspomniałem wcześniej, działa wyłącznik sieci bezprzewodo-
wych.
Porównywarka cen: Jest to wycofywany model, zastępowany poprzez A300,
[2] [3].
Ocena: Bogato wyposażony model, który oprócz kilku problemów spra-
wuje się bardzo dobrze. Komputer pracuje wydajnie, distro Ubuntu bar-
dzo dobrze obsługuje ten model. Łatwość instalacji: 10/10 Jakość
sterowników/oprogramowania: 8/10 Tuxometr: 9/10

Odnośniki
[1] http://www.best4linux.net/ – sprzęt okiem Linuksowców
[2] http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/252655
[3] http://www.ceneo.pl/966588

Każdy użytkownik staje kiedyś przed problemem zakupu nowego sprzętu. Na stro-
nach producentów bardzo rzadko można spotkać informację o kompatybilności z Pin-
gwinem albo jej braku. Pozostaje przeszukanie zasobów internetu. Ma się do wyboru
najczęściej albo chodzenie po stronach ze sprzętem dla pojedynczej dystrybucji, albo
wyszukiwanie pojedynczych informacji na blogach. Dodatkowo mało jest informacji
uwzględniających realia polskiego rynku komputerowego, gdzie, jak wiadomo, oferowa-
ny jest hardware pod markami i nazwami nigdzie indziej nie dostępnymi. I dlatego
powstał Best4Linux.NET.

Z ogromną radością chcielibyśmy zaprosić Was do czytania i współtworzenia strony
B4L poświęconej sprzętowi dla Linuksa. Nie ograniczamy się do żadnej z dystrybucji,
wszystkie są równie istotne. Uwzględniamy realia polskiego rynku komputerowego,
wiemy co można kupić w polskich sklepach.

Jeśli chcesz sprawdzić czy sprzęt, który chcesz kupić będzie bezproblemowo pracować
pod Linuksem lub jak można uruchomić już posiadany, trafiłeś w bardzo dobre miejsce.
Best4Linux.net to miejsce, gdzie zbieramy tego typu informacje.
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Książki wydawnictwa PWN
Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd pole-
ceń

Scott Empson

Zbiór wszystkich poleceń na poziomie
CCNA ? szczególnie przydatny dla osób przy-
gotowujących się do egzaminu ? w postaci
skondensowanej i podręcznej publikacji. Drugie
wydanie książki Scotta Empsona zawiera wiele
cennych i łatwo dostępnych informacji, a pod-
ręczna forma sprawia, że jest to doskonała lek-
tura zarówno w serwerowni, jak i w podróży.

Książka jest dostosowana do egzaminów
ICDN1 640-822, ICDN2 640-816 oraz CCNA
640-802. Szybki przegląd ułatwia zapamiętanie
poleceń i koncepcji w miarę przygotowań do eg-
zaminu. Zamieszczono tu polecenia, słowa klu-
czowe, argumenty poleceń i związane z nimi
zgłoszenia systemu Cisco IOS wraz ze wska-
zówkami i przykładami użycia poleceń w praktyce. Przykłady konfiguracji
znajdujące się w książce pozwolą na lepsze zrozumienie ich zastosowania
w prostych projektach sieciowych.

Główne tematy omawiane w książce:
— TCP/IP,
— wprowadzenie do urządzeń Cisco,
— konfiguracja routera,
— routing,
— przełączanie,
— implementacja sieci bezprzewodowych,
— administracja siecią i usuwanie błędów,
— zarządzanie usługami IP,
— sieci WAN,
— bezpieczeństwo sieci.

Wirusy. Rozpoznawanie i obrona
Peter Szor
Zagrożenia. Analiza. Kontratak. Wyczerpujący

przewodnik po zagadnieniach związanych z zagro-
żeniami wirusowymi, technikami obrony i narzę-
dziami analitycznymi. Przeznaczony dla pracowni-
ków IT i profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeń-
stwa, odpowiedzialnych za ochronę przed złośliwym
oprogramowaniem. Autorem tej książki jest szef ba-
daczy antywirusowych w firmie Symantec – Peter
Szor.

Szor systematycznie przedstawia wszystkie waż-
ne zagadnienia, w tym zachowania i klasyfikację
wirusów, strategie obronne, techniki antywirusowe
i metody blokowania robaków oraz szereg innych.
Omawia najnowsze trendy w zakresie tworzenia złośliwego oprogramowania
i ochrony przed nim, dostarczając wielu technicznych szczegółów, ze stopnio-
waniem poziomu złożoności ataków. Wyczerpująco opisuje także metamorfizm
kodu oraz inne, nowo powstałe techniki. Dzięki tym informacjom można prze-
widzieć przyszłe zagrożenia i odpowiednio się do nich przygotować.

Książka Szora to także najbardziej praktyczny elementarz analizy wirusów,
jaki kiedykolwiek powstał – omawiający wszelkie aspekty tego zagadnienia,
od budowy własnego laboratorium, po automatyzację procesu analitycznego.

Na treść książki składają się następujące tematy:
— opis metod, jakimi posługuje się złośliwe oprogramowanie, atakując po-

szczególne platformy;
— klasyfikacja strategii infekowania, działania w pamięci, samoobrona, przesy-

łanie ładunku, wykorzystywanie luk i szereg innych, powiązanych tematów;
— identyfikacja i sposób walki z infektorami stosującymi techniki zaciemnia-

nia: szyfrowanie, polimorfizm i metamorfizm;
— omówienie empirycznych metod analizy złośliwego kodu, a także sposobów

praktycznego wykorzystania tej wiedzy;
— implementacja technicznych rozwiązań obronnych: skanowania, emulacji

kodu, dezynfekcji, szczepień, kontroli integralności, systemów przynęt, blo-
kowania zachowań i wielu innych;

— zastosowanie technik blokowania robaków, zapobieganie penetracji na po-
ziomie hosta oraz sieciowe strategie obrony.

http://ksiegarnia.pwn.pl/7134_pozycja.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/4777_pozycja.html
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Hakerskie łamigłówki – Ivan Sklyarov
Paulina Budzoń

Wiadomo, że każdy system ma jakąś słabą stronę.
Przyzwyczailiśmy się, że słowo „haker” oznacza oso-
bę, która takie słabe strony znajduje i wykorzystuje.
Za to osoby, które określa się jako „specjalistów od
zabezpieczeń”, robią wszystko, aby takie słabe strony
znaleźć i wyeliminować. Dlatego często zdarza się, że
muszą oni myśleć właśnie tak, jak potencjalny „haker”.

Książka Hakerskie łamigłówki to ciekawa pozycja,
która uczy właśnie takiego myślenia. Jest to zbiór za-
gadek, z którymi często spotykają się właśnie hakerzy.
Całość jest podzielona na dwie części – w pierwszej znajdują się łamigłówki,
które bardzo często są ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą krótkie historie.
W drugiej części umieszczone są rozwiązania problemów oraz ich omówienia.
Zagadki podzielone są na kilka działów, zależnie od tematyki: kryptoanaliza,
ataki sieciowe, system Windows, kodowanie i szyfrowanie, programowanie, in-
żynieria wsteczna oraz inne ciekawostki. Autor ułożył łamigłówki w ten sposób,
aby tworzyły one nie tylko krótkie historie – są także ustawione w kolejności
od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

Dla kogo jest ta książka? Dla wszystkich, którzy interesują się szeroko po-
jętym bezpieczeństwem danych. Dla sieciowców, programistów i każdego, kto
ma ochotę miło spędzić czas. Czemu? Bo książka ta to nie tylko masa informacji
i ciekawostek – to także spora ilość dobrego humoru i żartobliwych zagadek.
Jedynym jej minusem jest chyba tylko fakt, że dostęp do niektórych kodów
źródłowych (które można znaleźć na serwerze wydawnictwa Helion) może być
nieco utrudniony, kiedy leży się na plaży lub w ogródku. Ale na szczęście (?)
lato ma się już ku końcowi, dlatego książkę tę można potraktować jako idealną
rozrywkę na długie jesiennie wieczory.

Zalety:
— ciekawe łamigłówki oraz jasne i obszerne wyjaśnienia,
— logiczny układ i podział,
— rosnący stopień trudności – każdy znajdzie coś dla siebie,
— duża dawka poczucia humoru,
— niekonwencjonalne techniki obrony.

Polecam!

http://helion.pl/ksiazki/haklam.htm
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