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Gentoo okiem użytkownika Mandrivy
Jakie były moje odczucia na temat
Mandrivy, a jakie na temat Gentoo?
Co skłoniło mnie do zmiany systemu?
I który z nich teraz „bardziej mi się
podoba”?
Całość na stronie 8

Konwersja i montowanie
obrazów CD
Pewno zdarzyło się nam ściągnąć
z internetu lub dostać od kolegi / koleżanki / przyjaznej osoby bez
definicji płci dane w postaci obrazu płyty CD. I to nie w formacie
ISO-9660, tylko w innym formacie, ponieważ kolega / koleżanka / przyjazna
osoba bez definicji płci używa Nero, Alcohola lub innego, ulubionego
programu. Pojawia się wtedy problem
konwersji różnych formatów zapisu
obrazów płyt CD do standardowego
ISO. Powyższemu zagadnieniu został
poświęcony ten artykuł.
Całość na stronie 34
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Witajcie w Nowym Roku! Niech ten Nowy
Rok będzie dla Was i dla nas lepszy od poprzedniego! Wszystkiego najlepszego!
Niedawno sam szukałem narzędzi do
edycji wideo czy konwersji formatów obrazów płyt. Po znalezieniu jednego programu zwykle kończyłem poszukiwania, a teraz
z lektury artykułów o edycji wideo i konwersji formatów obrazów dowiaduję się, że mogłem wybrać lepiej. Przekonuję się kolejny
raz, że odpowiednie narzędzia istnieją, tylko nie potrafię ich znaleźć. Polecam Wam te
artykuły.
W numerze kontynuacja sagi o Debianie i bazie pod kontrolą PHP. Dla początkujących informacja o oprogramowaniu do
obróbki zdjęć. Polecam również poradnik
o przygotowaniu stylów GTK, który będzie
kontynuowany w dalszych numerach.
Zapraszam do lektury.
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Programowanie
Baza pod kontrolą PHP – część 3 .
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System dla początkujących użytkowników Olá! Dom 6.06
– obróbka zdjęć . . . . . . . . . . . . . . .
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OpenSUSE 11.1
Jakub Derda
17 grudnia 2008, pozostał 1 dzień. 18 grudnia, T-20 . . . T-1 . . . jest!
Niniejszym doczekaliśmy się kolejnej wersji openSUSE∗ oznaczonej numerem 11.1 – czy warto było czekać?
Na początku oczekujących spotkała niemiła niespodzianka – mimo dołożenia serwerów, prędkości pobierania nie były powalające – płytka DVD ściągana
z szybkością 7kB/s potrafi przyprawić o zawrót głowy. Na szczęście download
przez sieć torrent dał radę – odpalamy :)

Warto wspomnieć. . .
Przede wszystkim o tym, że wydanie 11.1 zostało opublikowane na całkiem
nowej, mniej restrykcyjnej licencji [1]. Ponadto ta wersja wprowadza, według
autorów, ponad 230 nowych, unikalnych funkcji – więcej informacji oraz pełna
ich lista znajdują się na stronie [2]

Instalacja
Tutaj bez większych zmian, przyjazny instalator znany z poprzedniej wersji,
delikatna kosmetyka, poprawki przy wyborze pakietów – słowem ładnie, funkcjonalnie, przyjaźnie, ale bez rewolucji.

Zaglądamy pod maskę
Zacznijmy od kernela – w tym wydaniu znajdziemy wersję 2.6.27.7 (changelog dostępny pod adresem [3]). Ponadto uaktualnione zostały biblioteki glibc,
python, perl oraz mono (już w wersji 2.0). Z kluczowych składników systemu
największym zmianom uległ chyba YaST – od poprawek w modułach drukarek
i partycjonowania, po zupełnie nowy moduł bezpieczeństwa, dzięki któremu
możemy sprawdzić nasz system pod tym kątem. W systemie znajdziemy też
nową wersję PackageKit’a – zarządzanie pakietami jest teraz jeszcze sprawniejsze. Z nowości doszedł np. Smolt – analizator konfiguracji sprzętowej, który
pomoże w razie zgłaszania błędów, uwag itp.

Oprogramowanie dodatkowe

Rysunek 1. Domyślny pulpit GNOME w openSUSE 11.1
∗

Omawiane tutaj aspekty wyglądu i aplikacji z pakietów graficznych dotyczą głównie
pakietu GNOME, jako że jest to preferowany pakiet autora tekstu. Nie oznacza to, że
KDE jest gorszy – jest po prostu inny, kwestia gustu

Przede wszystkim OpenOffice.org w wersji 3 (z obsługą plików pakietu MS
Office 2007 – duży plus tego wydania). Ponadto aplikacja Marble z pakietu KDE w aktualnej wersji 0.6 została zintegrowana z OpenStreetMap
(http://www.openstreetmap.org) – znacznie poszerzyło to jej możliwości.
A skoro już jesteśmy przy środowiskach graficznych – mamy do wyboru KDE
4.1 / 3.5 (według mnie bardzo dobre podejście z kontynuacją linii 3 – niektórzy preferują bardziej tradycyjne podejście do wyglądu pulpitu, im z pewnością
KDE 3.5 bardziej przypadnie do gustu). GNOME, w wersji 2.24, uzyskało ulepszonego Nautilus’a – menedżera plików, do którego dodano funkcję zakładek –
zdecydowanie poprawia to przejrzystość naszego pulpitu i ułatwia operacje na
wielu folderach na raz. Ponadto Evolution obsługuje teraz szablony wiadomości
– jeśli wysyłasz większe ilości maili o podobnej treści (np. oferty czy życzenia),
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na pewno polubisz tą funkcję ;) Pomyślano też o miłośnikach poczty Gmail –
poza już obecną synchronizacją kalendarza, teraz istnieje możliwość synchronizacji także kontaktów! Także Banshee nie pozostaje w tyle – teraz automatycznie
ściąga okładki dla płyt zarchiwizowanych na dysku. A jeśli chodzi o F-spot –
permanentnie został wyeliminowany problem zdjęć-duplikatów, dzięki funkcji
automatycznej analizy importowanych zdjęć. Nigdy więcej ręcznego usuwania!

Wygląd
Aplikacje sobie, a właściwa grafika sobie – co tutaj ma nam do zaoferowania
nowy openSUSE? Są to wprawdzie drobiazgi, ale wrażenie przez nie wywierane jest naprawdę zaskakująco duże – przykładowo ekran logowania (poza
tym, że już nie trzeba wpisywać użytkownika, a jedynie kliknąć jego ikonę)
ma tło dopasowujące się do pory dnia! W dzień jaśniejsze, w nocy ciemniejsze
– mała rzecz, a cieszy. Ponadto poprawiono nieco obsługę wielu monitorów.
Jak dotąd był to mocny punkt dystrybucji – teraz stał się zdecydowanie mocniejszy ;) Nieco uproszczony interfejs, zwiększenie funkcjonalności – wszystko
to polepsza końcowy odbiór.

Podsumowanie
Mam nadzieję, że nikt nie spodziewał się rewolucji – w końcu nie bez powodu
jest to wersja 11.1, a nie 12.0 – jeśli jednak ktoś taki by się znalazł, zawiedzie
się. System rozwinął się w sposób przemyślany, usprawniając funkcjonowanie
kluczowych elementów – jak dla mnie odpowiedź na postawione na początku
pytanie „Czy warto było czekać?” brzmi: tak, zdecydowanie warto było. Czy
całość spełni też Twoje oczekiwania? Tego nie mogę obiecać, ale jeśli nie sprawdzisz – nie będziesz wiedział, a gwarantuję, że po zainstalowaniu nie będziesz
chciał się szybko rozstać. OpenSUSE pokazał się znowu z najlepszej strony –
oby tak dalej :)
Odnośniki
[1] http://en.opensuse.org/OpenSUSE_EULA
[2] http://en.opensuse.org/Testing:Features_11.1
[3] http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.27.7

Rysunek 2. Kostka pulpitu i Amarok 2
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Zarządzanie pakietami w Debianie (i nie tylko) – część 2.
Andrzej Warzyński
W poprzednim numerze Dragonii opisałem podstawy zarządzania pakietami w Debianie. Wiecie już w jaki sposób instalować
i usuwać oprogramowanie za pomocą APT oraz jak zarządzać bazą pakietów, z której korzysta ten menadżer. Pora na kontynuację.
Poniżej znajdziecie opis kilku bardziej zaawansowanych funkcji
APT oraz przegląd jego najpopularniejszych zamienników. Po lekturze będziecie już wiedzieli, który menadżer to tylko nakładka
na APT, a który to zupełnie inny system zarządzania oprogramowaniem. Do lektury zachęcam wszystkich miłośników Debiana
i innych dystrybucji, które korzystają z APT.

Jak zrobić to najprościej?
Załóżmy, że na Twoim komputerze właśnie pomyślnie zakończył się proces instalacji dystrybucji Linuksa, która korzysta z APT (załóżmy, że jest to Debian).
Jesteś świeżo upieczonym użytkownikiem tej dystrybucji i masz ogromną ochotę bliżej się z nią zapoznać. Niestety na jutro musisz napisać program zaliczeniowy z laboratorium. Sprawa jest pilna i musisz odłożyć „zabawę” z nowym
systemem operacyjnym na później. Pracę domową chcesz napisać w swoim
ulubionym edytorze. Możesz go zainstalować za pomocą APT, które co prawda jest proste w obsłudze, ale na początku wymaga trochę nauki. Ty jednak w
tej chwili chcesz iść po najmniejszej linii oporu i jesteś zdeterminowany zainstalować swój edytor teraz, bez straty czasu na dodatkową naukę. W tej sytuacji
powinieneś skorzystać z Synaptica – graficznej nakładki na APT. Synaptic jest
bardzo czytelny i intuicyjny – zaraz po instalacji będziesz gotowy korzystać ze
wszystkich jego funkcji. Zaryzykuję stwierdzenie, iż Synaptic upraszcza proces
instalacji do tego stopnia, że nawet ortodoksyjnym zwolennikom „okienek” brakuje argumentów przeciw Linuksowi (przynajmniej w kwestii instalacji oprogramowania).

Starcie tytanów

Rysunek 1. Synaptic – graficzna nakładka na APT

Wydaje mi się, że dla wielu użytkowników praca z Aptitude już na samym
początku okaże się prostsza i przyjemniejsza niż praca z APT. Dlaczego? APT
składa się z kilku oddzielnych narzędzi. Każde z nich posiada osobny podręcznik man, a co za tym idzie również zestaw dostępnych opcji. W przypadku
Aptitude wystarczy wpisać w konsoli
man aptitude

Powiedzmy sobie wprost – APT nie jest pozbawione wad, a Synaptic to tylko miły wodotrysk. Bardzo praktyczny, ale niestety nie naprawia niedoróbek,
które zakorzenione są w APT. Spróbujemy w takim razie czegoś zupełnie innego. Aptitude, tak jak APT, korzysta z libapt – biblioteki, która jest nakładką
na DPKG.

i już mamy dostęp do wszystkich opcji tego programu. W przypadku APT
– jeśli nie znamy nazwy konkretnego programu (apt-cache, apt-get itd.), to nie
będziemy nawet wiedzieli, w którym podręczniku man szukać pomocy.

numer 28 – 2009

5

System
Co jeszcze odróżnia Aptitude od APT? Niektórzy użytkownicy twierdzą,
że Aptitude, w przeciwieństwie do APT, potrafi inteligentnie usuwać paczki.
O co chodzi? Załóżmy, że instalujemy paczkę A, która wymaga paczek B i C.
Zarówno APT, jak i Aptitude, zainstalują paczki B i C automatycznie. Co się
stanie, gdy będziemy chcieli usunąć paczkę A? Ponieważ paczki B i C zostały
zainstalowane ze względu na zależności paczki A, więc powinny zostać odinstalowane automatycznie razem z paczką A. Aptitude rzeczywiście tak zrobi.
Jak w takiej sytuacji zachowa się APT? Do niedawna tylko Aptitude było uzbrojone w „inteligencję”, która usuwała paczki B i C automatycznie. Teraz to się
zmieniło. Od wersji 0.7x apt-get posiada opcję
apt-get autoremove
która usuwa paczki w taki sposób, w jaki Aptitude robi to automatycznie.
Warto tutaj zaznaczyć, że nie należy bezwzględnie wierzyć APT i Aptitude.
Czasami któryś z tych programów próbuje usunąć bibliotekę, która jest używana przez inne zainstalowane programy. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy
naprzemiennie używamy APT i Aptitude. Z tego powodu należy raz (najlepiej
zaraz po instalacji) zdecydować się na jeden program i używać go konsekwentnie. W przeciwnym razie żaden z menadżerów nie będzie w pełni kontrolował
tego, co instalujemy i usuwamy.
Opisana powyżej „inteligencja” była jeszcze do niedawna jednym z najważniejszym argumentów przemawiającym za wyższością Aptitude nad APT. Ten
argument nie jest już aktualny. Z drugiej strony, również jedna z głównych
zalet APT w stosunku do Aptitude się zdezaktualizowała. Chodzi o graficzną
nakładkę, którą do tej pory mogło poszczycić się tylko APT. Od 10 listopada
2008 roku również Aptitude posiada interfejs graficzny (napisany w GTK+). Na
razie co prawda jest on dostępny tylko w repozytorium experimental (dotyczy
użytkowników Debiana), ale należy się spodziewać, że prędzej bądź później
trafi do repozytoriów bardziej stabilnych wydań. Niektórzy miłośnicy Aptitude
pewnie myślą w tej chwili: jak to? przecież Aptitude zawsze miało graficzną
nakładkę! To prawda, wpisując w konsoli
aptitude
ujrzymy napisany w Ncurses interfejs tej aplikacji. Niestety daleko mu do urody
Synaptica (ale to powinien każdy ocenić we własnym zakresie).
Czy są jeszcze jakieś różnice, o których warto wspomnieć? Zdecydowanie
tak! Chodzi o rozwiązywanie konfliktów. Na pewno każdemu z nas zdarzyło
się, że apt-get odmówił posłuszeństwa, ponieważ . . . wystąpiły konflikty zależności. Tutaj Aptitude okazuje się bardzo sprytnym narzędziem i samodzielnie
próbuje sobie poradzić z występującymi konfliktami. Do wyboru dostaniemy
kilka rozwiązań i sami zdecydujemy, które jest dla nas najwygodniejsze. Po-

szczególne propozycje Aptitude różnią się głównie listą pakietów, które zostaną
doinstalowane, usunięte lub zaktualizowane. Wybierając wygodne dla nas rozwiązanie mamy większą kontrolę nad wersjami paczek zainstalowanych w naszym systemie. Opisane tutaj inteligentne rozwiązywanie konfliktów jest jedną
z najbardziej cenionych zalet tego menadżera, która wyróżnia go na tle innych
narzędzi tego typu.

Rysunek 2. Interfejs Aptitude napisany w Ncurses

Aptitude, tak jak APT, posiada funkcję przeszukiwania listy pakietów w celu znalezienia tego, który odpowiada zadanemu wzorcowi. Listę obsługiwanych przez Aptitude wyrażeń regularnych można znaleźć na stronach projektu. Warto ją przestudiować, ponieważ pozwala budować bardzo skonkretyzowane i rozbudowane zapytania. Same wyniki (przynajmniej zdaniem autora)
są prezentowane zdecydowanie czytelniej niż w przypadku APT i zawsze są
w porządku alfabetycznym.
No dobrze, skoro już i tak się wyjaśniło, że jestem zdecydowanym zwolennikiem Aptitude, to może dla zachowania jakichś pozorów obiektywizmu pokażę, w którym miejscu APT przewyższa Aptitude. Wystarczy wpisać w konsoli:
apt-get
a następnie
aptitude -h
i porównać ostatnie wiersze. Okaże się, że apt ma moce Super Krowy, a Aptitude nie. Znam osobiście fanów APT, dla których to wystarczający argument
przemawiający za tym, żeby pozostać wiernym APT.
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Tak jak wspomniałem, APTSH to pseudo-shell. To oznacza, że APTSH potrafi
uzupełniać nazwy (poleceń i pakietów, które chcemy zainstalować), tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajenie w konsoli (wystarczy nacisnąć [Tab]). Do tego
APTSH rozpoznaje niektóre polecenie znane z powłoki. Na przykład polecenie
aptsh> ls
wyświetli wszystkie dostępne pakiety, a polecenie
aptsh> ls wmi*
pokaże wszystkie pakiety, które zaczynają się od wmi.
Z powodów historycznych należy wspomnieć jeszcze o Dselect – jednym
z najstarszych menadżerów pakietów dla Debiana. Niestety jego interfejs jest
mało intuicyjny a funkcjonalnością nie wyróżnia się w żaden sposób na tle
swoich młodszych kolegów. Z tych powodów Dselect nie jest obecnie popularny
wśród miłośników Debiana.

Podsumowanie

Rysunek 3. Napisany w GTK graficzny interfejs Aptitude

Last but not least
Warto jeszcze w kilku słowach opisać inne programy, które służą do zarządzania pakietami.
Interesującym programem jest Wajig – napisany w Pythonie skrypt stanowiący nakładkę na najczęściej używane przez administratora Debiana polecenia. W ten sposób ujednolicono wszystkie polecenia potrzebne do zarządzania
pakietami. To duże ułatwienie. Nie musimy oddzielnie czytać podręcznika man
apt-get, apt-cache, dpkg itd. Wystarczy, że poznamy dokładnie jedno narzędzie,
jakim jest Wajig i to powinno nam wystarczyć do pracy z pakietami. Wajig ma
również nakładkę graficzną, co na pewno docenią wszyscy fani „klikania”.
Nie posiadającym graficznej nakładki, ale również ciekawym narzędziem,
jest APTSH – „pseudo-shell” do zarządzania pakietami. Jeśli znasz polecenia
apt-get, apt-cache itd. to z pewnością nie będziesz miał problemów z APTSH.
Wystarczy, że zamiast apt-get, apt-cache (itd.) wpiszesz w konsoli aptsh, dodasz
do tego odpowiednią opcję (te znane z apt-get, apt-cache itd.) i już można powiedzieć, że znasz składnię APTSH. No dobrze, ale takie aliasy może w zasadzie
zrobić sobie każdy użytkownik Linuksa. Czy APTSH oferuje coś ponad to?

W internecie można znależć sporo sprzecznych informacji na temat tego, czy
dany menadżer pakietów jest tylko nakładką na APT, czy zupełnie innym system zarządzania oprogramowaniem. Wszystkie opisane w tym artykule programy w mniejszym lub większym stopniu są zależne od APT. Trudno jest dokładnie określić poziom tej zależności. Prawdopodobnie należałoby dokładnie
przestudiować kod każdej z zaprezentowanych aplikacji. Pomocny może okazać się diagram zamieszczony w internecie przez twórcę Aptitude [3]. Z punktu widzenia oferowanych możliwości oraz dodatkowych opcji wydaje sie, że
Aptitude to coś więcej niż tylko front-end APT’a. Pozosotałe programy są nie
mniej interesujące, ale nie oferują aż tak wielu usprawnień w stosunku do APT.
Przyznać jednak należy, że każda z zaprezentowanych nakładek posiada jakąś
unikatową cechę, która bardzo ułatwia zarządzanie pakietami. Oczywiście ten
artykuł nie wyczerpuje tematu i dlatego zachęcam Was do samodzielnego instalowania, testowania i poszukiwania. Użytkownicy Linuxa są w tej komfortowej sytuacji, że sami mogą wybierać narzędzia, które najlepiej spełniają ich
oczekiwania. Warto korzystać z tego przywileju.
Odnośniki
[1] http://aptsh.berlios.de/howto.html – APTSH HOWTO
[2] http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/doc/en/ – Aptitude
user’s manual
[3] http://algebraicthunk.net/~dburrows/blog/entry/apt-system-diagram/
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Gentoo okiem użytkownika Mandrivy
Paulina Budzoń
Kiedy podczas rozmowy z Naczelnym padł pomysł tego artykułu,
miał on być kolejnym, po „Mandriva okiem użytkownika Ubuntu” Adama Zielińskiego, tekstem totalnie subiektywnie opisującym wrażenia użytkownika przechodzącego z jednej dystrybucji
na drugą. Jednak ta rozmowa miała miejsce już dość dawno temu. A moje przemyślenia na temat tego artykułu pobiegły trochę
dalej. Jednak będę trzymać się pierwotnej koncepcji: jakie były
moje odczucia na temat Mandrivy, a jakie na temat Gentoo? Co
skłoniło mnie do zmiany systemu? I który z nich teraz „bardziej
mi się podoba”? Więc:

Dragon prosił. Po dwóch miesiącach robienia pakietów, wirtualna Mandriva
2008.1 też musiała polecieć w kosmos, kiedy odmówiła współpracy po prostu
się zawieszając zaraz po uruchomieniu.
Coraz większy rozmiar Mandrivy, jej „fochy i histerie” zmusiły mnie do szukania alternatywy. Na początku nie szukałam systemu zauważalnie mniejszego
czy bardziej wydajnego (w końcu przez 90% czasu nie używam komputera do
żadnych super ambitnych celów, które wymagają maksymalnej wydajności) –
szukałam systemu, który byłby wygodny, stabilny i nie strzelałby fochów co 3
uruchomienia. . .

Mandriva. . .
Mandrivy używałam od dawna. Płytę z wersją 8. ciągle mam na półce, chociaż nigdy jej nie zainstalowałam. Pamiętam, że próbowałam używać 9.2, 10. . .
tak naprawdę ta dystrybucja zaczęła być dla mnie podstawowym systemem
od w wersji 2005. Aż do numerka 2007.0 był to dla mnie najlepszy możliwy
wybór. System był prosty, szybki, stabilny. Miał wszystko to, czego potrzebowałam i nie sprawiał problemów. Jednak potem coś zaczęło być nie tak. Wersje
2008 – jedna gorsza, druga lepsza. Jednym działa, innym nie działa. Czasem
po zainstalowaniu system był nie do użytku. Wystarczyło zainstalować jeszcze
raz i – magia – tym razem działał w porządku. Nie zmieniało to jednak faktu,
że Mandriva stawała się dla mnie zbyt kombajnowata, zbyt wielka, za mało
wydajna. Miałam wielki i fajny system, chociaż większości aplikacji nigdy nie
włączyłam. A on sam uruchamiał się. . . ojej. Powiem tak: Windows XP zaraz po
instalacji potrafił się uruchomić szybciej niż Mandriva. To było bolesne. A kiedy
kupiłam nowy komputer i wersji 2008.1 praktycznie nie mogłam na nim używać
(gdybym powiedziała, że NIC nie działało, to wyszłoby na to, że działało i tak
więcej niż naprawdę. . . ). Dlatego musiałam zostać przy „starej” 2008.0 (tu plus
dla Mandrivy za wydawanie aktualizacji do kilku wersji wstecz). W tym czasie
robiliśmy z Naczelnym pakiety rpm dla Mandrivy. Udało mi się uruchomić
2008.1 wirtualnie, a robienie pakietów nie wymagało zbyt wiele, poza kompilatorem i paroma programami pomocniczymi. Jednak czekanie aż wirtualny
system się uruchomi (co czasem trwało w sumie krócej niż „budzenie” go z hibernacji – a wybudzanie systemu w VMware trwa naprawdę długo. . . ) było
straszne. Przyznaję, że w pewnym momencie pakiety robiłam tylko dlatego, że

Rysunek 1. Mandriva + GNOME. Na pulpicie: mały bałagan
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Poszukiwania
Testowałam kilka dystrybucji. Było OpenSUSE. Jednak okazało się zbyt wielkie. Przywoływało za dużo wspomnień z kombajnowatości Mandrivy. Poza
tym instalacja pakietów całkowicie nie odpowiadała. Jeśli coś mi się podobało
w Mandrivie, to URPMI – proste i sensowne, a równocześnie mogące wszystko. „Suseł” odpadł. Rozważałam Debiana. Ale apt mnie odrzucił. . . Myślałam
o Slacku, ale brak jednolitego zarządzania tym, co się ma w systemie, mnie
przeraził. Fedora, kopie Debiana czy Mandrivy. . . to nie było dla mnie. Wtedy
ktoś (dzięki, eftep!) mi powiedział: Weź se zainstaluj Gentoo jak człowiek!. No
to. . . zainstalowałam :)

Gentoo. . .
Na początku było słowo. . . no, czytane. Wspaniały manual o instalacji Gentoo. Po drugim akapicie stwierdziłam, że w sumie, to mi się nie chce tego
robić. . . Ale desperacja zmusiła mnie do opalenia LiveCD. Tam zobaczyłam coś
tak strasznego (tak, teraz wiem, że strasznego), jak instalator! Hm. Uruchomiłam. Przyznaję się. No bo jak dają, trzeba korzystać. To było. . . ciężkie. Gentoo
miało wtedy wersję 2007.0. Instalator. . . działał. To jedyna dobra rzecz, którą
można o nim powiedzieć. Po kilku podejściach zainstalował system. „Myk”
polegał na tym, że zmuszenie go do instalacji czegokolwiek poza podstawowym, minimalnym systemem prowadziło do problemów. Wystarczyło, że jakikolwiek, choćby najmniejszy, pakiet się nie skompilował i zakończył z błędem,
instalator przerywał pracę i odmawiał instalowania czegokolwiek dalej. Owszem, sensowne. Ale jeśli taki błąd pojawił się, na przykład, już przy kompilacji czegoś związanego ze środowiskiem graficznym, a cały system podstawowy
był już zainstalowany poprawnie, to instalacja mogłaby być kontynuowana bez
przeszkód. W końcu kolejnym i ostatnim krokiem była instalacja programu
rozruchowego (do tego brak grafiki nie był problemem. . . ). Ale cóż, po kilku
próbach udało mi się uzyskać od instalatora system. Tylko podstawowe nic,
ładujące się bez problemów. Całą resztę już umiałam sobie „dorobić”. Po kilku godzinach okazało się, że to. . . działa. Całkiem szybko, miło i przyjemnie.
Wprawdzie w systemie był milion usług, które w życiu nie będą mi potrzebne, a kernel był skompilowany z domyślnymi ustawieniami (zgroza. . . !). Nie
powiem, żeby się to uruchamiało zadziwiająco szybko, ale i tak było sto razy
lepiej niż w przypadku Mandrivy. Po jakimś czasie zaczęły się jednak problemy.
Okazało się, że miliard niepotrzebnych rzeczy może robić zamieszanie. Wtedy
przyszedł czas na przeczytanie manuala o instalacji. I tu nadszedł szok.
Okazało się, że te wszystkie strony o instalacji to tak naprawdę wcale nie
są takie długie. A większość rzeczy, które można tam przeczytać, jest albo

oczywista, albo prosta do pojęcia. Wtedy zainstalowałam Gentoo „po ludzku”
(chociaż wiem, wiem, jak to przeczyta ktoś z #gentoo.pl, to mi powie, że po
ludzku, to się instaluje Gentoo ze stage1. Ale do tego manuala nie dają :P).

Teraz
W momencie pisania tego zdania (styczeń 2009) mój komputer i Gentoo
dogadują się co najmniej od pół roku, jeśli nie dłużej (zawsze mam problem
z datami). A ja jestem więcej niż zadowolona. Porzuciłam Gnome dla Fluxboksa. Mam w systemie jakieś 20 aplikacji, których naprawdę używam. I jeszcze
mniej usług, które są mi potrzebne. Całość włącza się 3 razy szybciej niż Mandriva, a wszystko działa o wiele sprawniej niż w poprzednim systemie.
Chyba kocham nową dystrybucję. . . jak to mówią – kobieta zmienną jest :P

Rysunek 2. Gentoo + Fluxbox = prostota i wygoda. Na pulpicie: conky, idesk.
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Baza pod kontrolą PHP – część 3
Krzysztof Biskup – Irish
–
–
–
–
–
–

Zajmijmy się rozbudową skryptów generujących statystyki, przygotowanych w 25
numerze Dragonia Magazine. Przedstawione
statystyki były dość ubogie, zwiększmy więc
ich możliwości oraz poprawmy sposób prezentowania wyników.

Ustalenia ogólne
Aby dokładniej zrozumieć wszystko w tym artykule, warto na początku wyjaśnić dokładnie co chcemy osiągnąć. Załóżmy że mamy prosty serwis internetowy składający się z dziesięciu podstron, dla każdej takiej podstrony chcemy
oddzielną statystykę odwiedzin oraz dodatkowo globalne zestawienie wszystkich odwiedzin. Statystyka każdej podstrony powinna obejmować:
– ilość odwiedzin,
– ilość odwiedzin dla danego systemu operacyjnego,
– ilość odwiedzin dla danej przeglądarki,
– sumaryczną liczbę odwiedzin podstrony.
Natomiast statystyka ogólna serwisu zostanie wzbogacona o odwiedziny dla
danego systemu operacyjnego i danej przeglądarki, niezmienione pozostaną
w niej informacje o adresach IP odwiedzających naszą stronę gości.
Przypomnę jeszcze tylko, że najlepiej, jeśli serwis będzie mieć strukturę
niezmienioną od ostatniego przykładu. Czyli index.php i zawartość podstron
będzie ładowana przy pomocy polecenia include.

Tabele z statystykami
Zanim przejdziemy do opisu skryptu stat.php, generującego statystyki, zapoznajmy się z strukturą tabel przechowujących nasze statystyki w bazie danych.
Już wspomnieliśmy co mają zawierać statystyki podstrony:
– id – identyfikator podstrony,
– tytul – tytuł podstrony,
– odwiedziny – ilość odwiedzin,
– windows – ilość odwiedzin dla systemu Windows,
– linux – ilość odwiedzin dla systemu Linux,

mac – ilość odwiedzin dla systemu Mac OS,
inny – ilość odwiedzin dla innych systemów operacyjnych,
ie – ilość odwiedzin przeglądarki Internet Explorer,
firefox – ilość odwiedzin przeglądarki Firefox,
opera – ilość odwiedzin przeglądarki Opera,
inna – ilość odwiedzin dla innych przeglądarek.
Kolejna tabela powinna zawierać zbiór adresów IP odwiedzających nasz
serwis dlatego nazwijmy ją adresy a struktura tej tabeli może przedstawiać się
następująco:
– ip – adresy IP gości,
– nazwa – nazwa domenowa gości lub adres IP, jeśli adresu nie udało się
zapisać w postaci nazwy,
– liczba – ilość odwiedzin dla danego adresu IP.
Te dwie tabele powinny nam wystarczyć do przechowywania podstawowych statystyk. Od razu chcę tu nadmienić, że takie rozwiązanie nie koniecznie
jest optymalne, Dodatkowo, jeśli odwiedzających jest naprawdę bardzo dużo,
przechowywanie wszystkich adresów IP też nie jest najlepszym pomysłem.

Zapytania do bazy danych
Aby teraz wygenerować takie tabele, musimy przygotować odpowiednie zapytania MySQL, oczywiście z poziomu PHP. Na sam początek powinniśmy
stworzyć nową bazę danych, w której będą się znajdować nasze tabele z danymi. Do tego celu możemy wykorzystać funkcję:
$wynik=mysql_create_db(’nazwa_bazy’);

lub złożone, ale bardziej zalecane, zapytanie do bazy:
$zapytanie=’CREATE DATABASE "statystyki"’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);

Poprawność wykonania obu poleceń można sprawdzić dzięki zmiennej $wynik.
Kolejną rzeczą, którą należy wykonać, jest utworzenie obu tabel. Można do tego
zagadnienia podejść na kilka sposobów.

Pliki statystyk
Sposób pierwszy (bez wykorzystania PHP) polega na tym, że samodzielnie
przygotowujemy tabele oraz wypełniamy ją początkowymi danymi. Do tego
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celu wystarczy zalogować się do konsoli utworzyć odpowiednie zapytania. Nie
zawsze jest to możliwe, np. wtedy, gdy nasza baza danych jest na komputerze
zdalnym, do którego mamy dostęp tylko przez przeglądarkę. Pomocne wtedy
może się okazać narzędzie phpmyadmin, jeśli i tego nie mamy do dyspozycji
pozostaje nam skorzystanie z możliwości jaką daje nam język PHP.
I nawet w tym wypadku można do problemu podejść na dwa sposoby
(ogólnie rzecz biorąc nawet na więcej). Sposób pierwszy to stworzenie skryptu
inicjującego tabele i ręczne jego uruchomienie. Druga metoda to odpowiednie
skonstruowanie statystyk w taki sposób, aby w razie braku tabel uruchomiły
funkcję, która te tabele stworzy. Ja opiszę tu sposób drugi, czyli rozwiązanie
bardziej ogólne. Teraz zajmijmy się przygotowanie odpowiednich skryptów.
Pierwszy z nich to conf.php, w którym umieścimy informacje sterujące dostępem do bazy danych oraz inne zmienne pomocnicze.
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<? // adres serwera bazy danych
$conf[’serwer’]=’localhost’;
// nazwa użytkownika mającego dostęp do bazy danych
$conf[’user’]=’irish’;
// hasło dostępu do bazy danych dla użytkownika "irish"
$conf[’haslo’]=’tajne’;
// nazwa bazy danych
$conf[’baza’]=’statystyki’;
// nazwa pierwszej tabeli - danych o podstronach
$conf[’tab1’]=’local’;
// nazwa drugiej tabeli - danych globalnych
$conf[’tab2’]=’global’;
// struktura tabeli z globalnymi informacjami o odwiedzinach
$tworz_tab2="CREATE TABLE ‘".$conf[’tab2’]."‘ (
‘ip‘ VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
‘nazwa‘ VARCHAR( 150 ) NOT NULL ,
‘liczba‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘id‘ INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY ( ‘id‘ ) ,
UNIQUE (‘ip‘))";
// struktura tabeli z lokalnymi informacjami o odwiedzinach
$tworz_tab1="CREATE TABLE ‘".$conf[’tab1’]."‘ (
‘tytul‘ VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
‘hit‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘windows‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘linux‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘mac‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘inny‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
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‘ie‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘firefox‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘opera‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘inna‘ INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
‘id‘ INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(id))";
// Łączenie się z bazą danych
$pol=mysql_connect($conf[’serwer’],
$conf[’user’], $conf[’haslo’]);
// Wybieramy odpowiednia bazę danych
$zap=’use ’.$conf[’baza’];
$wynik=mysql_query($zap);
// Sprawdzamy czy są odpowiednie tabele
$zap="show tables";
$wynik = mysql_query($zap);
// Zmienne pomocnicze określające czy istnieją tabele
// Jeśli któraś z tabel zostanie znaleziona,
// zmienna jej odpowiadająca przyjmie wartość 0.
$tab1=1;
$tab2=1;
while ($row = mysql_fetch_row($wynik))
{
if ($row[0]==$conf[’tab1’])
$tab1=0;
if ($row[0]==$conf[’tab2’])
$tab2=0;
}
mysql_free_result($wynik);
// Jeśli zmienne mają nadal wartość 1, należy utworzyć
// odpowiednie tabele
if ($tab1==1)
{
// nie ma tabeli local, więc ją tworzymy
mysql_query($tworz_tab1);
}
if ($tab2==1)
{
// nie ma tabeli global, więc ją tworzymy
mysql_query($tworz_tab2);
} ?>

Chciałbym od razu wyjaśnić dlaczego dane zapisane są w ten sposób. Otóż
taki zapis umożliwia prostą zmianę zmiennych, które mogą być wykorzysty-
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wane w wielu miejscach. Przy każdej zmianie, np. hasła, zmieniamy je tylko w
pliku conf.php, a nie w każdym pliku, w którym się pojawi połączenie z bazą
danych. Kolejnym ważnym plikiem jest index.php. Skrypt w nim umieszczony odpowiada za tworzenie schematu Steiny oraz wywołanie odpowiednich
funkcji.
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<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=ISO-8859-2">
</head>
<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="Stastystyki">Stastystyki</a>
</ul>
</td>
<td align="justify" valign="top" style="margin:20px;" colspan="2">
<!-Strona wczytywana przez PHP -->
<?php
// dołączamy plik stat.php znajdujący się w katalogu php
include(’php/stat.php’);
// pobieramy wartość zmiennej $_GET[’strona’], jeśli ona istnieje
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// zapisujemy jej wartość w zmiennej $k,
// jeśli nie istnieje, przyjmujemy ją jako "00"
if ($_GET[’strona’])
$k=$_GET[’strona’];
else
$k=’00’;
// W uruchamiamy funkcję laduj z parametrem $k
laduj($k);
?>
</td>
</tr>
<tr >
<td align="center" height="60" colspan="3">
<!-- Stopka -->
Autor i właściciel strony.
</td></tr></table>
</body>
</html>

Jak widzimy jego zawartość nie uległa wielkiej zmianie, dodałem tylko
więcej komentarzy. Przypomnę może tylko jeszcze, że kolejne podstrony są
dołączane przy użyciu funkcji include().

Rysunek 1. Strona główna
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Zmienił się natomiast bardzo istotnie dołączany do niego plik stat.php.
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<?php
// Funkcja służąca do rozpoznania przeglądarki
function browser($tekst)
{
$tekst=strtolower($tekst);
if(strpos($tekst, ’pera’))
$wynik=’opera’;
elseif (strpos($tekst, ’msie’))
$wynik=’ie’;
elseif (strpos($tekst, ’firefox’))
$wynik=’firefox’;
else
$wynik=’inna’;
return $wynik;
}
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// Funkcja służąca do rozpoznania systemu operacyjnego
function os($tekst)
{
$tekst=strtolower($tekst);
if(strpos($tekst, ’windows’))
$wynik=’windows’;
elseif (strpos($tekst, ’linux’))
$wynik=’linux’;
elseif (strpos($tekst, ’mac’))
$wynik=’mac’;
else
$wynik=’inny’;
return $wynik;
}

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

// Funkcja służąca do obsługi statystyk globalnych
function sta($id)
{
// dołączamy plik konfiguracyjny
include("php/conf.php");
// Pobieramy wartość zmiennej getenv("REMOTE_ADDR") - adres ip
$ip=getenv("REMOTE_ADDR");
// Tworzymy zapytanie do bazy sprawdzające czy
// istnieje już wpis o zadanym adresie ip
$zapytanie=’select * from ’.$conf[’tab2’].’ where ip="’.$ip.’"’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
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$wiersz=mysql_fetch_row($wynik);
// jeśli wynik zapytania wygenerował wiersze, to zwiększamy
// wartość pola liczba
if($wiersz)
{
$zapytanie=’update ’.$conf[’tab2’].’
set liczba=(liczba+1) where ip="’.$ip.’"’;
}
// jeśli nie, to tworzymy nowy rekord w bazie danych
else
{
// zamieniamy adres ip na nazwę domenową, jeśli to możliwe
$nazwa=gethostbyaddr($ip);
$zapytanie="insert into ".$conf[’tab2’]."
values(\"$ip\", \"$nazwa\", 1, NULL)";
}
mysql_query($zapytanie);
// Pobieramy wartość zmiennej $_SERVER[’HTTP_USER_AGENT’]
// a następnie wykonujemy jej przetwarzanie przez funkcje
// odpowiedzialne za rozpoznanie przeglądarki i systemu
// operacyjnego lub wskazanie, że rozpoznanie się nie udało
$cos=$_SERVER[’HTTP_USER_AGENT’];
$system=os($cos);
$przeg=browser($cos);
// Konstruujemy zapytanie umożliwiające stwierdzenie
// czy w bazie danych znajduje się już wpis dla tej podstrony.
$zapytanie=’select * from ’.$conf[’tab1’].’
where tytul="strona’.$id.’"’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
$wiersz=mysql_fetch_row($wynik);
// Jeśli wpis istnieje, zostaną zwiększone wartości
// o jeden dla odpowiednich pól.
// Natomiast jeśli wpisu nie ma, zostanie utworzone nowe pole
// dla tej podstrony z odpowiednimi wartościami pól.
if($wiersz)
{
$zapytanie=’update ’.$conf[’tab1’].’ set hit=(hit+1),
’.$system.’=(’.$system.’+1), ’.$przeg.’=(’.$przeg.’+1)
where id="’.$id.’"’;
}
else
{
$nazwa=gethostbyaddr($ip);
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$zapytanie=’insert into ’.$conf[’tab1’].’(tytul, hit,
’.$system.’, ’.$przeg.’) values("strona’.$id.’", 1, 1, 1)’;

14
15

}
mysql_free_result($wynik);
$wynik=mysql_query($zapytanie);
// Zamykamy połączenie z bazą danych
mysql_close($pol);
}
// Funkcja ładuj uruchamiana w skrypcie zawartym w index.php
function laduj($n)
{
// Tworzenie nazwy pliku (podstrony).
$nazwapliku=’strona’.$n.’.php’;
// Sprawdzamy czy strona o danej nazwie istnieje,
// jeśli tak, to ją wczytujemy,
// jeśli nie, wczytujemy stronę startową
// i zmiennej $n nadajemy wartość 00.
if(!file_exists($nazwapliku))
{
$nazwapliku=’strona00.php’;
$n=’00’;
}
include($nazwapliku);
sta($n);
}
?>
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To by było tyle, jeśli chodzi o generowanie statystyk. Jeszcze jednym ważnym
plikiem jest plik odpowiedzialny za wyświetlanie statystyk strona10.php. Uległ
on dużym zmianom w odniesieniu do przykładu z poprzedniej części.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<?
// Dołączamy plik conf.php
include("php/conf.php");
// Zliczanie wszystkich odwiedzin
$zapytanie="select sum(liczba) from ".$conf[’tab2’];
$wynik=mysql_query($zapytanie);
$wiersz=mysql_fetch_array($wynik);
echo "<div align=center><h1>Statystyki serwisu</h1></div>
<br><br><br><div align=center style=’font-size:14pt;’>
Liczba wszystkich odwiedzin:<b> ".$wiersz[’sum(liczba)’]."</b>";
mysql_free_result($wynik);
// Zapytanie generujące dziesięć adresów
// ip z największa liczbą odwiedzin
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// posortowanych od największej wartości do najmniejszej.
$zapytanie=’select * from ’.$conf[’tab2’].’ order by 10 desc’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
// Prezentowanie wyników w tabeli
echo ’<br><br><div align="center" style="font-size:14pt;">
10 najczęściej odwiedzających adresów</div>
<table align="center" border=1>
<tr>
<td>L.P.</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 (!$wiersz)
break;
echo ’<td>’.($i+1).’</td>
<td>’.$wiersz[’ip’].’</td>
<td>’.$wiersz[’nazwa’].’</td>
<td>’.$wiersz[’liczba’].’</td>
</tr>’;
}
echo ’</table>’;
mysql_free_result($wynik);
// Zapytanie pobierające dane z tabeli local
// Dane są posortowane według pola hit
// od wartości największej do najmniejszej
$zapytanie=’select * from ’.$conf[’tab1’].’ order by hit desc’;
$wynik=mysql_query($zapytanie);
// Prezentowanie wyników zapytania w tabeli
echo ’<br><br><div align="center" style="font-size:14pt;">
Statystyki dla podstron</div>
<table align="center" border=1>
<tr>
<td width=50>L.P.</td>
<td width=50>Nazwa</td>
<td width=50>Liczba odwiedzin</td>
<td width=50>Dla Windows</td>
<td width=50>Dla Linux</td>
<td width=50>Dla Mac</td>
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<td width=50>Dla innego systemu</td>
<td width=50>Dla IE</td>
<td width=50>Dla Firefox</td>
<td width=50>Dla Opera</td>
<td width=50>Dla innej przeglądarki</td>
<tr>’;
$i=0;
while($wiersz=mysql_fetch_array($wynik))
{
$i++;
echo ’
<tr>
<td>’.$i.’</td>
<td>’.$wiersz[’tytul’].’</td>
<td>’.$wiersz[’hit’].’</td>
<td>’.$wiersz[’windows’].’</td>
<td>’.$wiersz[’linux’].’</td>
<td>’.$wiersz[’mac’].’</td>
<td>’.$wiersz[’inny’].’</td>
<td>’.$wiersz[’ie’].’</td>
<td>’.$wiersz[’firefox’].’</td>
<td>’.$wiersz[’opera’].’</td>
<td>’.$wiersz[’inna’].’</td>
<tr>’;
}
echo ’</table>’;
// Kończymy sesję z bazą danych
mysql_close($pol);
?>

Rysunek 2. Przykładowy ekran prezentowanych statystyk

Odnośniki

Wynik działania statystyk jest prezentowany w postaci tabelarycznej, za to sumaryczne zestawienie odwiedzin jako zwykły tekst tylko wyróżniony.

[1] http://httpd.apache.org/
[2] http://www.php.net/
[3] http://www.mysql.com/
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GTK Themes Poradnik, część pierwsza
Rafał Pakos Olejnik
Od pewnego czasu w wolnym czasie zajmuję się tworzeniem stylów GTK. Wiedzę swoją zdobywałem metodą prób i błędów, bo
do tej pory nie trafiłem na żaden poradnik (tym bardziej po polsku), nie licząc oficjalnego tutoriala GNOME [1]. Nie jest on jednak doskonały na start. Opisuje podstawy oraz wiele obiektów,
ale suche fakty nie zawsze pomagają na początku. Pozwolę sobie
zatem napisać ”mini poradnik” opisujący podstawy tworzenia.
Mam nadzieję, że komuś się przyda, będzie to dla mnie nagroda
za poświęcony czas.

Wstęp
Zacznijmy od początku. Jedną z najprostszych metod jest edycja czyjegoś
stylu. Dobra na początek, bo nie wymaga wiele wysiłku. Nic więc nie stoi na
przeszkodzie, aby wykorzystać je do nauki, o ile nie będzie to łamać licencji,
które czasami są dołączane do stylów. W tym oto poradniku posłużę się swoimi
przykładami.

Teoria
Całość opiera się na pliku tekstowym o nazwie gtkrc. Należy go umieścić
w jednym z podkatalogów naszego stylu. Wygląda to tak (kod 1):
/PierwszyTheme/gtk-2.0/gtkrc

Taki oto zestaw umieszcza się oczywiście w katalogu ~/.themes, ale o tym
pewnie wiecie.
Do pracy będzie nam również potrzebny jakiś edytor tekstu (gedit, medit,
vim itd.) oraz jedno z najważniejszych narzędzi, czyli TheWidgetFactory (TWF)
[2], w którym to na żywo będziemy mogli sprawdzać efekty. W zależności od
używanej dystrybucji znajdziemy go w repozytoriach lub też skompilujemy go
samodzielnie. Wygląda on mniej więcej tak jak na rysunku 1.

Przyszła pora na pisanie
Podstawowe deklaracje (kod 2):
gtk-button-images = 0
gtk-icon-sizes = "panel-menu=16,16:panel=16,
16:gtk-button=16,16:gtk-large-toolbar=16,16"
gtk-menu-images = 0

gtk-button-images = 0 – wyłącza pokazywanie ikon na przyciskach (np. zamknij
itd), zmieniamy na 1 jeśli chcemy włączyć.
gtk-icon-sizes = ”panel-menu=16,16:panel=16, 16:gtk-button=16,
16:gtk-large-toolbar=16,16” – ta linijka odpowiada za wielkość ikon w panelach
(np. wstecz, home, kopiuj itd.), menu itd. Aby je zwiększyć zmieniamy 16-stki
na np. 24.
gtk-menu-images = 0 – wyłącza pokazywanie ikon w menu, 1 włącza.
Użycie powyższych deklaracji nie jest konieczne, można je pominąć – wtedy
nasz styl będzie domyślnie używał włączonych obrazków itp.
Najprostszy przykład stylu (kod 3):

Rysunek 1. Ustawienia systemowe

gtk-button-images = 0
gtk-icon-sizes = "panel-menu=16,16:panel=16,
16:gtk-button=16,16:gtk-large-toolbar=16,16"
gtk-menu-images = 0
style "default-style"
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{
xthickness = 3
ythickness = 3
GtkRange::slider-width = 15
bg[NORMAL] = "\#f6f6f6"
}
class "GtkWidget" style "default-style"

xthickness = 3, ythickness = 3 – odpowiada za wielkość odstępów każdego
elementu.
GtkRange::slider-width = 15 – ustawia szerokość pasków przewijania.
bg[NORMAL] = ”#f6f6f6” – ustawia kolor tła na szary.
class ”GtkWidget” style ”default-style” – tutaj definiujemy, aby ”default-style”
odwoływał się do wszystkich elementów GTK.
Oczywiście to tylko podstawa, zaraz przejdziemy do czegoś bardziej skomplikowanego. (W tym momencie, jeżeli umieścimy kod w pliku gtkrc w katalogu /̃.themes/PierwszyTheme/gtk-2.0/, możemy uruchomić TWF i sprawdzić
czy rzeczywiście tło jest jasno szare).
Wersja powiększona znajduje się w pliku kod4 dołączonym do numeru.
GtkButton ::default_border = { 0, 0, 0, 0 } – obramowanie przycisków.
GtkRange ::trough_border = 0 – wielkość obramowania paska przewijania.
GtkPaned ::handle_size = 6
GtkRange ::slider_width = 15 – szerokość paska przewijania.
GtkRange ::stepper_size = 15 – wielkość strzałek paska przewijania.
GtkScrollbar ::min_slider_length = 30 – minimalna długość paska przewijania.
GtkCheckButton ::indicator_size = 10 – odległość pomiędzy checkbuttonami.
GtkRadioButton ::indicator_size = 10 – odległość pomiędzy radiobuttonami.
GtkMenuBar ::internal-padding = 0 – wysokość menubara.
GtkTreeView ::expander_size = 14
GtkExpander ::expander_size = 16
GtkScale ::slider-length = 16 – długość slidera.
Oczywiście opcji tych jest dużo więcej, niektóre silniki pozwalają na usuwanie ramek sidebara, paska menu itd. Wszystko do odkrycia. Jak wspomniałem
wcześniej, nie jest konieczne używanie wszystkich podanych wyżej deklaracji
– tylko gdy mamy zamiar używać innych wartości niż standardowe.
xthickness = 1 – wielkość obramowania elementów.
ythickness = 1 – wielkość obramowania elementów.
fg[NORMAL] = ”#686966” – kolor tekstu przycisków, menu itd.
fg[PRELIGHT] = ”#686966” – kolor podświetlonego tekstu przycisków, menu
itd.
fg[SELECTED] = ”#686966” – kolor wciśniętego tekstu przycisków, menu itd.

fg[ACTIVE] = ”#686966” – kolor aktywnego tekstu przycisków, menu itd.
fg[INSENSITIVE] = ”#d0d0d0” – kolor nieaktywnego tekstu przycisków, menu
itd.
bg[NORMAL] = ”#f0f0f0” – podstawowy kolor tła.
bg[PRELIGHT] = ”#7192bb” – podświetlenie tła.
bg[SELECTED] = ”#a6d2ff” – kolor zaznaczonego tła, np. progressbar, przyciski
w menu.
bg[INSENSITIVE] = ”#f0f0f0” – kolor nieaktywnego tła.
bg[ACTIVE] = ”#c4f694” – kolor tła aktywnych przycisków.
base[NORMAL] = ”#ffffff” – kolor tła pola tekstowego.
base[PRELIGHT] = ”#ffffff”
base[ACTIVE] = ”#ba88c2” – kolor tła podświetlenia tekstu w nieaktywnym
oknie.
base[SELECTED] = ”#9ec9cf” – kolor tła podświetlenia w aktywnym oknie.
base[INSENSITIVE] = ”#f0f0f0” – kolor tła w nieaktywnych polach tekstowych.
text[NORMAL] = ”#686966” – podstawowy kolor tekstu.
text[PRELIGHT] = ”#686966” – kolor podświetlenia tekstu.
text[ACTIVE] = ”#ffffff” – kolor tekstu aktywnego.
text[SELECTED] = ”#ffffff” – kolor wybranego tekstu.
text[INSENSITIVE] = ”#d0d0d0” – kolor tekstu nieaktywnego.
engine ”murrine” – deklaracja używania silnika murrine.
menuitemstyle = 0 – styl przycisku menu.
scrollbar_color = ”#ff5858” – kolor paska przewijania.
scrollbarstyle = 3 – styl paska przewijania.
contrast = 1.0 – kontrast.
menustyle = 1 – włącza boczny pasek w menu.
glazestyle = 0 – styl połysku? nie wiem jak to przetłumaczyć.
menubarstyle = 0 – styl paska menu.
menubaritemstyle = 0 – styl przycisku na pasku menu.
listviewheaderstyle = 0
listviewstyle = 1
gradients = FALSE – gradienty.
roundness = 0 – zaokrąglenia przycisków itp.
animation = TRUE – animacje, np. progressbara.
class ”GtkWidget” style ”theme-default” – a tutaj deklarujemy theme-default dla
wszystkich elementów GTK.
Tutaj mała uwaga: w przykładzie korzystam z silnika ”murrine”, jeżeli zdecydujemy się korzystać z innego, to polecam tę listę [3] oraz gnome-look.org [4].
Opisy dostępnych funkcji znajdują się zazwyczaj na stronach domowych. Będą
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się one różnić w zależności od użytego silnika i jego wersji.
Pełny opis funkcji silnika murrine znajduje się w [5].
Jeżeli chodzi o linijki fg, bg, base, text i mój opis, to dotyczy on tylko tej
konkretnej wersji. W następnych przykładach zmienią swoje znaczenie, ale to
dopiero następnym razem.
Po uruchomieniu TWF powinniście zobaczyć prosty styl o szarym tle, czerwonym scrollbarze, niebieskimi i zielonymi elementami. Można teraz poeksperymentować ze zmianą kolorów a efekty sprawdzać na bieżąco w TWF. Ja tak
zawsze robię.

Deklarowanie wyglądu konkretnych elementów

fg, bg, text, base, NORMAL, PRELIGHT, ACTIVE, INSENSITIVE,
SELECTED

Taka deklaracja znaczy, że każdy przycisk będzie pobierał dane z kawałka kodu
nazwanego theme-button.

Pozwolę sobie teraz na kolejny i nieco dokładniejszy opis funkcji fg, bg, text
i base, ponieważ będziemy z nich korzystać podczas tworzenia wyglądu dla
konkretnych elementów GTK.
fg – czyli pierwszy plan. Zazwyczaj używany jako tekst na przyciskach, w
niektórych silnikach jako obramowanie przycisków.
bg – kolor tła okien i przycisków.
text – kolor tekstu.
base – kolor tła widgetów, list.
Przyjmują one wartości:
NORMAL – normalny kolor.
PRELIGHT – podświetlenie, czyli gdy np. najedziemy myszką na przycisk.
ACTIVE – aktywny, czyli gdy np. wciśniemy przycisk myszką.
INSENSITIVE – nieaktywny, czyli tam, gdzie nie możemy nic zrobić.
SELECTED – wybrany, czyli gdy np. zaznaczymy jakiś tekst.
Kolory możemy podawać na kilka sposobów. Ja będę posługiwał się tutaj
zapisem heksadecymalnymi, czyli np. #000000 – czarny (kolorki można sprawdzać i wybierać np. w GIMP-ie albo w gcolor2).
Inne metody można znaleźć na stronie GNOME [1].
Uwaga. W zależności od używanego silnika, napisanej funkcji znaczenia
w/w mogą się zmieniać.
Warto zapamiętać te podstawowe wiadomości, ponieważ teraz będziemy z
nich dużo korzystali.
Nasz kod z poprzedniej części odnosi się do wszystkich dostępnych elementów GTK a chcielibyśmy, aby przyciski miały inny kolor, inne podświetlenie,
menu inne tło niż okna itd.

Przejdźmy więc do konkretów, czyli jak napisać coś dla konkretnego elementu GTK.
Trochę teorii:
Są dostępne 3 wersje, ale opisze na razie tylko dwie: class i widget_class. Zrozumienie ich działania pozwoli na samodzielne ustawianie naszego stylu, bez
użycia czyjejś konfiguracji.
class "GtkButton" style "theme-button"

widget_class "*MenuBar.*" style "theme-menubar-item"

Z kolei ta deklaracja oznacza, że każdy element na panelu menu będzie pobierał
dane z theme-menubar-item.
Zastanawiacie się pewnie co znaczy „.*”?
To właśnie klucz do sukcesu. Przyporządkowywanie zaczynamy od prawej
strony.
Deklaracja GtkWindow to zwykłe okno.
Deklaracja GtkWidget.GtkButton to przycisk w oknie.
Deklaracja GtkWidget.GtkButton.GtkLabel to etykieta przycisku w oknie.
A co to znaczy „.*”, bo nadal nie odpowiedziałem? Ano tyle że jak widać
elementy oddzielane są kropką a znak * oznacza dowolny element. Czyli np:
Deklaracja GtkWidget.*.GtkLabel odwołuje się do wszystkich etykiet w oknie.
Można to też zapisać tak: *.GtkLabel
Są jeszcze inne opcje jak priorytety, dzielenie stylu na kilka plików funkcją
include, ale je opiszę w kolejnej części poradnika, ponieważ na początek można
się bez nich obejść.
Co znaczy style ”theme-wide” = ”theme-default”? Kod theme-wide wykorzystuje podane w nim funkcje oraz te podane w theme-default.
Przejdźmy zatem do pisania, zajmijmy się konkretnymi elementami dopisując kod do poprzedniej wersji. Polecam każdy kawałek kodu doklejać do tego
z poprzedniej części i na bieżąco sprawdzać efekty w TWF (kod 5).
style "theme-wide" = "theme-default"
{
xthickness = 2
ythickness = 2
}
class "GtkRange" style "theme-wide"
class "GtkFrame" style "theme-wide"
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Deklarujemy tutaj odległości dla elementów Range i Frame.
Frame – ramki widgetów.
Range – odwołuje się do pasków przewijania i sliderów.
Kod 6:

Tutaj deklarujemy elementy Notebook.
bg[NORMAL] = ”#92dc7e” – tło.
bg[SELECTED] = ”#a6d2ff” – ramka wybranego elementu.
Kod 9:
style "theme-tasklist" = "theme-default"
{
xthickness = 4
ythickness = 2
}
widget_class "*.tooltips.*.GtkToggleButton" style "theme-tasklist"

style "theme-entry" = "theme-wider"
{
bg[SELECTED] = "#ff7b7b"
}
class "GtkEntry" style "theme-entry"

Deklarujemy tutaj kolor ramki wybranego elementu tekstowego (GtkEntry)
(kod 7):

Tutaj deklarujemy odległości pomiędzy ToggleButton w Tooltips (kod 10):
style "theme-menu" = "theme-default"
{
xthickness = 2
ythickness = 2
bg[NORMAL] = "#2e3436"
}
class "GtkMenu" style "theme-menu"

style "theme-button" = "theme-wider"
{
xthickness = 0
ythickness = 0
bg[NORMAL] = "#ffee59"
bg[INSENSITIVE] = "#f0f0f0"
bg[PRELIGHT] = "#ffd0fa"
bg[ACTIVE] = "#ba88c2"
}
class "GtkButton" style "theme-button"
class "GtkScale" style "theme-button"
class "GtkCombo" style "theme-button"

Tutaj deklarujemy kolor tła menu, czyli np. po kliknięciu przycisku Plik,
Edycja itd. (kod 11):
style "theme-menu-item" = "theme-default"
{
ythickness = 3
fg[NORMAL] = "#7192bb"
fg[PRELIGHT] = "#000000"
fg[INSENSITIVE] = "#d0d0d0"
bg[SELECTED] = "#fff8b2"
}
class "GtkMenuItem" style "theme-menu-item"
widget_class "*MenuItem.*" style "theme-menu-item"

Tutaj deklarujemy wygląd przycisków w elementach GtkButton, GtkScale,
GtkCombo.
bg[NORMAL] = ”#ffee59” – tło.
bg[INSENSITIVE] = ”#f0f0f0” – tło nieaktywnych.
bg[PRELIGHT] = ”#ffd0fa” – tło podświetlenia.
bg[ACTIVE] = ”#ba88c2” – tło aktywnych.
Kod 8:
style "theme-notebook" = "theme-wide"
{
bg[NORMAL] = "#92dc7e"
bg[SELECTED] = "#a6d2ff"
}
class "GtkNotebook" style "theme-notebook"
widget_class "*.GtkNotebook.*.GtkEventBox" style "theme-notebook"
widget_class "*.GtkNotebook.*.GtkViewport" style "theme-notebook"

Tutaj deklarujemy akcje związane z menu, jak kolory tekstu, podświetleń
itd.
fg[NORMAL] = ”#7192bb” – kolor tekstu.
fg[PRELIGHT] = ”#000000” – kolor tekstu po podświetleniu.
fg[INSENSITIVE] = ”#d0d0d0” – nieaktywny tekst.
bg[SELECTED] = ”#fff8b2” – kolor podświetlenia.
Kod 12:
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bg[NORMAL] = "#ff5858"
}
class "*MenuBar*" style "theme-menubar"

Kod 17:
style "theme-combo" = "theme-button"
{
}
widget_class "*.GtkComboBox.GtkButton" style "theme-combo"
widget_class "*.GtkCombo.GtkButton" style "theme-combo"

Tutaj deklarujemy kolor tła paska menu (kod 13):
style "theme-menubar-item"
{
ythickness = 2
fg[PRELIGHT] = "#2e3436"
}
widget_class "*MenuBar.*" style "theme-menubar-item"

Tutaj deklarujemy kolor podświetlenia przycisków na pasku menu (kod 14):

Tutaj deklarujemy, aby przyciski w elementach ComboBox i Combo korzystały
z ustawień theme-button.
Tym oto sposobem mamy już w pełni działający styl Gtk. Kolorowy jak tęcza
:)
Można się jeszcze na przykład zająć osobno panelem (kod 18):
style "panel"{
xthickness = 2
ythickness = 2
bg[NORMAL] = "#7192bb"
fg[NORMAL] = "#333333"
text[NORMAL] = "#686966"
}
style "panelbuttons"{
xthickness = 2
ythickness = 2
bg[NORMAL] = "#7192bb"
bg[ACTIVE] = "#ff7b7b"
bg[SELECTED] = "#ffee59"
bg[PRELIGHT] = "#c4f694"

style "theme-frame-title" = "theme-default"
{
fg[NORMAL] = "#a6d2ff"
}
widget_class "*.GtkFrame.GtkLabel" style "theme-frame-title"

Tutaj deklarujemy kolor tekstu tytułu ramek (kod 15):
style "theme-tooltips" = "theme-default"
{
xthickness = 2
ythickness = 2
bg[NORMAL] = "#ff7b7b"
}
widget "gtk-tooltips" style "theme-tooltips"

Tutaj deklarujemy kolor tła dla wyskakujących powiadomień (kod 16):
style "theme-progressbar" = "theme-wide"
{
xthickness = 2
ythickness = 2
fg[PRELIGHT] = "#ffffff"
bg[NORMAL] = "#f0f0f0"
bg[SELECTED] = "#686966"
}
class "GtkProgressBar" style "theme-progressbar"

Tutaj deklarujemy dane dla pasków postępu.
fg[PRELIGHT] = ”#ffffff” – kolor tekstu podświetlonego przez pasek.
bg[NORMAL] = ”#f0f0f0” – kolor tła dokoła paska.
bg[SELECTED] = ”#686966” – tło paska.

fg[NORMAL] = "#2e3436"
fg[ACTIVE] = "#ffffff"
fg[PRELIGHT] = "#2e3436"
}
class "*Panel*" style "panel"
widget_class "*Panel*GtkToggleButton" style "panelbuttons"
widget_class "*Panel*Button" style "panelbuttons"
widget_class "*Panel*b*" style "panelbuttons"

Tutaj deklarujemy dane dla panelu, przyciskach na panelu itd.
bg[NORMAL] = ”#7192bb” – kolor tła panelu.
bg[ACTIVE] = ”#ff7b7b” – kolor tła aktywnego przycisku.
bg[SELECTED] = ”#ffee59” – kolor tła pagera.
bg[PRELIGHT] = ”#c4f694” – kolor tła podświetlanego przycisku.
fg[NORMAL] = ”#2e3436” – kolor tekstu na przyciskach.

numer 28 – 2009

21

Programowanie
fg[ACTIVE] = ”#ffffff” – kolor tekstu w aktywnym przycisku.
fg[PRELIGHT] = ”#2e3436” – kolor tekstu w podświetlanych przyciskach.
Po sklejeniu wszystkiego, co dzisiaj napisaliśmy z kodem z poprzedniej
części znajdziemy w pliku kod19 dołączonym do numeru.

Ciąg dalszy nastąpi...
To już koniec części pierwszej poradnika, za miesiąc będzie część druga.
Zajmiemy się w niej opisem poszczególnych elementów interfejsu.
Odnośniki
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

http://live.gnome.org/GnomeArt/Tutorials/GtkThemes
http://www.stellingwerff.com/?page_id=10
http://live.gnome.org/GnomeArt/Tutorials/GtkEngines
http://www.gnome-look.org
http://murrine.netsons.org/index.php?q=node/13
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All the Tools
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Komodo IDE 5.0
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features for team development.

All the Platforms
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Edycja wideo w Ubuntu
Dawid cgmax Sosnowski
Coraz większa ilość, pojawiających się na moim dysku nagrań
wideo. Zrodziła naturalną konieczność, zapoznania się z programami do edycji AV. Wybór aplikacji dla Ubuntu, był dość duży
i przetestowanie każdej z nich wymagało sporej ilości czasu. Dlatego pomyślałem, że warto napisać o tych, które najlepiej spełniły
swoje zadanie (czytaj pozostały na dysku do dzisiaj), tak, aby osoby niezaznajomione z tematem, a potrzebujące „na wczoraj” coś
wyciąć, posklejać, dodać tytuł lub przekonwertować na inny format, wiedziały od czego mogą zacząć. Prawie wszystkie programy
opisane w tym artykule, dostępne są z poziomu standardowego
repozytorium Ubuntu. Więc instalację przeprowadzamy korzystając z moduł: Dodaj/Usuń. W przeciwnym wypadku gotowe paczki deb, pobieramy ze strony domowej wybranej aplikacji.

brania kontenera (Ogg lub Matroska). Idąc za klasykiem: Prostota jest szczytem
wyrafinowania.

Na początek, żeby nie było zbyt poważnie, warto wspomnieć o dwóch programach, które mają niewiele wspólnego z edycją wideo a służą jedynie konwersji między formatami.

Konwertery
OggConvert [1]
Pierwsza aplikacja, jak sama nazwa wskazuje, służy do konwersji na w pełni
darmowy i otwarty format OGG. Konkretnie audio zostaje przekonwertowane
na Vorbis a wideo na Theorę. Dużym plusem formatu jest to, iż Linux wspiera
go „out of the box” (na dzień dobry). Natomiast jedyny minus to jeszcze niezbyt
duże wsparcie, ze strony serwisów oferujących hosting plików wideo. Na dzień
dzisiejszy jedynie blip.tv bez problemu przyjął ten format do dalszej konwersji
na FLV. Theora oferuje bardzo dobrą jakość obrazu przy akceptowalnej wielkości plików wynikowych, więc jest bardziej niż pewne, że jego popularność
będzie rosła z dnia na dzień. Osobiście zamiast innych surowych formatów, do
przechowywania plików używam właśnie OGGa a dopiero z niego konwertuje
do bardziej stratnych kodeków. Po więcej szczegółów na temat formatu, jak
i informacji z nim związanych, odsyłam na stronę domową projektu.
Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, OggConvert jest raczej prostym
konwerterem. Ale uwierzcie mi – swoje zadanie spełnia wzorowo! Dwa suwaki
jeden odpowiedzialny za jakość wideo, drugi za audio a do tego możliwość wy-

Rysunek 1. OggConvert

Dodatkowo możemy zwiększyć możliwości programu instalując dwa pakiety: gstreamer0.10-schroedinger i libschroedinger-1.0-0 dzięki czemu zyskamy możliwość kodowania kodekiem Dirac, który to na szerszą skalę, po raz
pierwszy został wykorzystany na Olimpiadzie w Pekinie.

WinFF [2]
Jest to graficzna nakładka na program FFmpeg, który standardowo działa z poziomu wiersza poleceń. Możliwości zarówno wejściowych, jak i wyjściowych
formatów są olbrzymie. Jeśli chcesz się o tym przekonać, to wpisz w konsoli:
ffmpeg – formats. W zasadzie dzięki temu konwerterowi, trudno będzie odnaleźć format linuksowy, którego on nie obsługuje. Zadaniem nakładek typu
WinFF jest przede wszystkim ułatwianie ludziom życia. Toteż na starcie do
dyspozycji użytkownika zostaje oddanych cała masa gotowych profili dla popularnych rozwiązań, takich jak: AVI, DVD, IPOD, MP4 czy WebSites. Jednak
jest też kilka, nieco bardziej wyrafinowanych typu: Neuros i RockBox. Co więcej
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każde z rozwiązań oferuje szereg kolejnych podprofili, decydujących o jakości
czy finalnym zastosowaniu klipu wideo. Jakby tego było mało, istnieje możliwość importowania nowych, zmieniania istniejących jak również tworzenia
własnych rozwiązań. Z pomocą tej funkcjonalności możemy bardzo szybko
zaadoptować istniejący profil np. YouTube(320x240, 400kbit, mono, 56K), na
potrzeby serwisów pozwalających na umieszczanie filmów w lepszej jakości.
Co ciekawe, po wciśnięciu przycisku Opcje, zyskujemy kilka dodatkowych pól
konfiguracyjnych, gdzie możemy „na gorąco” tymczasowo przysłaniać stałe
ustawienia danego profilu (rozdzielczość, bitrate itp.). WinFF przewyższa OggConverta jeszcze jedną cechą. Pozwala na przetwarzanie wsadowe. Możemy
więc ustawić dowolnie długą kolejkę filmów, zaznaczyć opcję: Wyłącz po zakończeniu i rozpocząć nocny rendering.

Szybka edycja wideo
Avidemux [3]
Po przetestowaniu kilku programów służących szybkiej edycji wideo, moją
aprobatę uzyskał jedynie Avidemux. Najprościej mówiąc jest to lepszy odpowiednik niezastąpionego VirtualDuba. Dzięki niemu w naprawdę prosty i bezstresowy sposób dokonamy podstawowych operacji na obrazie wideo. Przycinanie, usuwanie, łączenie, filtrowanie i kodowanie to główny arsenał tego
zgrabnego edytora. Interfejs użytkownika, jak przystało na aplikację GNOME,
jest czysty i bardzo dobrze przemyślany. Dzięki temu praca nawet dla nowego
użytkownika będzie od pierwszych kroków bardzo intuicyjna.

Rysunek 2. WinFF

Niestety nie ma tego programu w repozytoriach Ubuntu. Pozostaje tylko
strona internetowa. Ale jako że znajdziemy na niej DEBy zarówno pod 32-, jak
i 64-bitowe systemy, to nie powinno być najmniejszych problemów z instalacją.

Rysunek 3. Avidemux

Przyjrzyjmy się typowemu przebiegowi pracy z wykorzystaniem Avidemux.
Zaraz po wczytaniu pliku bądź sekwencji plików (jeśli są to obrazy graficzne), program ustawia opcje wyjściowe w tryb kopiowania. A co za tym idzie,
wszystkie podstawowe operacje przeprowadzimy w sposób bezstratny. Czyli
jeżeli chcemy zachować lub usunąć tylko część strumienia, bez ingerencji w wy-
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gląd poszczególnych klatek, to zrobimy to w iście ekspresowym tempie. Dzieje
się tak, ponieważ program zachowując interesujący nas fragment wideo, dokona kopiowania do nowego pliku a nie kolejnej, czasochłonnej i pogarszającej
w mniejszym lub większym stopniu kompresji. Trzeba przy tym pamiętać tylko
o jednej zasadzie. Wszystkie operacje muszą być dokonywane w obrębie klatek
kluczowych (co z pomocą przycisków Next/Previous Keyframe, nie będzie zbyt
trudne w wykonaniu). Lecz ma to jedną wadę, która ujawni się na wszystkich
niesurowych materiałach. Ze względu na duże odległości pomiędzy kolejnymi
klatkami kluczowymi, precyzyjne przycięcie może nie być możliwe. Dlatego,
gdy precyzja okaże się niezbędna, to pociągnie ona za sobą konieczność rekompresji materiału wyjściowego. Cechą, która na tym etapie edycji odróżnia
Avidemux od wspomnianego wyżej VirtualDuba, jest łączenie plików. Pamiętam jak walczyłem wielokrotnie z Dubem, aby dokonać tej operacji. Wiecznym
problemem były różnice w szybkości klatek na miejscach po przecinku. Nie
możliwe było połączenie filmu 24.00 FPS z innym o szybkości 24.115 FPS! Doprowadzało mnie to do szewskiej pasji. Na szczęście to już historia. Avidemux
potrafi połączyć pliki o dowolnym FPS! Znacząca dla niego będzie jedynie
wartość wyjściowa, definiowana w zakładce menu: Video/Frame Rate.
W momencie, gdy stwierdzimy, że proste operacje to za mało i niezbędna
jest ponowna kompresja, pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to zdecydować,
jakie będzie przeznaczenie pliku wynikowego. Jeśli ma to być jedno z typowych
zastosowań, takich jak: DVD, VCD, FLV itp., to możemy oszczędzić sobie wiele
pracy z konfiguracją kodeków i wczytać gotowy profil z menu: Auto. Poza
ustawieniami kompresji AV, program dobierze za nas również właściwą rozdzielczość wynikową. Gdy profile nas nie zadowolą, to o dobór wszystkiego
będziemy musieli się zatroszczyć manualnie. Ale za to do naszej dyspozycji
zostanie oddana spora liczba kodeków audio, wideo oraz kontenerów je przetrzymujących.
Ciekawostką jest fakt, że zły dobór AV do kontenera, powita nas przy zapisie komunikatem o błędzie, jak również podpowiedzią sugerującą właściwą
kombinację kodowania.

Rysunek 4. Avidemux – informacja o złych kodekach
Rysunek 5. Avidemux – lista kodeków
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Zdecydowanie się na rekompresję strumieni daje nam dostęp do bardzo
licznej bazy filtrów modyfikujących tak wygląd samych klatek obrazu, jak
i dźwięku wydobywającego się z głośników. W przypadku audio problemem
nie będzie dodanie drugiej, alternatywnej ścieżki dźwiękowej czy też ekstrakcja
strumienia do pliku. Niestety filtry ograniczają się do poleceń pozwalających
na Up lub Down Mix kanałów, ich częstotliwość i kilku innych podstawowych
parametrów. W związku z czym, jeżeli zależy nam na bardziej złożonej edycji
dźwięku, to lepiej wyposażyć się w zewnętrzny program przeznaczony stricte
do tego celu np. Audacity. Inaczej sprawa filtrów wygląda dla wideo. Dostarczona liczba efektów jest imponująca, gdyż na starcie oferuje ich prawie 80!
Oczywiście dzięki wtyczkom, można dodawać kolejne. Autorzy na szczęście
nie poszli na łatwiznę i w przeciwieństwie do innych tego typu programów –
nie wrzucili wszystkiego do jednego wora. Filtry zostały podzielone tematycznie, tym samym ułatwiając odnalezienie interesującego nas efektu w krótszym
czasie.

Starając się osiągnąć konkretną wielkość pliku wynikowego, niezastąpiony
okaże się dostarczony kalkulator.

Rysunek 7. Avidemux – kalkulator

Uzyskane w nim dane są automatycznie synchronizowane z ustawieniami
kodeków. Dzięki temu nie będziemy musieli przepisywać ich wartości dla pól
wyjściowych Bitrate. Przetestowałem tą funkcję kilka razy i działa wzorowo!
Gdy wszystko będzie gotowe do kodowania, to naturalnie istnieje możliwość umieszczenia zadań w kolejce i rozpoczęcia procesu kompresji, gdy na
liście znajdzie się większa liczba plików lub komputer nie będzie okupowany
przez nikogo z domowników. Na koniec polecałbym wizytę na stronie wiki
projektu [4]. Zawarto w niej ciekawe tutoriale i objaśniono nieco bardziej zaawansowane funkcje programu.

Montaż nieliniowy
Open Movie Editor [5]

Rysunek 6. Avidemux – filtry

W porównaniu do Avidemux, praca nawet z najprostszym edytorem do montażu nieliniowego jest znacznie wygodniejsza i efektywniejsza, szczególnie gdy
w grę wchodzi projekt składający się z wielu klipów wideo. Dowolna liczba osobnych ścieżek dla każdego pliku daje użytkownikowi swobodę pracy,
nieosiągalną w prostych jednościeżkowych edytorach. Nie inaczej jest w przypadku programu Open Movie Editor.
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Rysunek 8. Open Movie Editor

Na początek mała uwaga dla posiadaczy kart ATI. Osoby, które korzystają
z efektów CompizFusion, na czas używania programu będą zmuszone je tymczasowo wyłączyć. W przeciwnym wypadku w okienku podglądu wideo nie
zobaczą nic poza masą kolorowych artefaktów.
Po pierwszym uruchomieniu i pobieżnym zapoznaniu się z programem
Open Movie Editor (dalej OME) robi wrażenie edytora, który co prawda posiada wszystkie podstawowe funkcje, lecz niczym szczególnym się nie wyróżnia.
Jednak gdyby to była prawda to z pewnością teraz bym o nim nie pisał. Więc
zapewniam, że jest to mylne wrażenie a sam program oferuje coś, czego żaden
inny edytor nie posiadał. Ta funkcja to tzw. Node Compositor. Opiszę ją dokładniej w dalszej części tekstu, skupiając się teraz krótko na podstawowych
własnościach programu.
Patrząc na interfejs OME od razu widać, że został on dobrze przemyślany
i z głową wykorzystano dostępną przestrzeń ekranu. Wszystkie okna służące
edycji poszczególnych klipów zostały zakotwiczone w jednym miejscu a przechodzenie pomiędzy nimi zrealizowano w oparciu o zakładki. Na prawo od

nich umieszczono okno podglądu a poniżej ścieżki AV. Rozmiar tego trójpodziału, można w zależności od priorytetów, swobodnie regulować. Dodawanie
ścieżek AV oraz wszelkich filtrów i efektów specjalnych wykonuje się popularną metodą Drag&Drop. A całość pracy z Timeline, sprowadza się do wyboru jednej z trzech ikon akcji: przesuwania, regulacji audio i dzielenia ścieżek
(przycinania). Dzięki przesuwaniu mamy zarówno wpływ na położenie poszczególnych klipów na linii czasu, jak również na ich długości. Przy tym nie
możemy „sztucznie rozciągać” klipów, a jedynie je skracać. Przycisk Automations początkowo może nieco frustrować, bo aby zadziałał, należy do ścieżki
audio zastosować filtr: Volume Automations. Dopiero wtedy będziemy mogli za
jego pomocą, dodawać punktu kontrolne i określając ich położenie regulować
głośność dźwięku. Jedną z podstawowych cech montażu nieliniowego, czyli
swobodne dzielenie ścieżek, bez fizycznego ich niszczenia – realizuje przycisk
z symbolem żyletki. Co ciekawe, jeśli źle określiliśmy miejsce podziału, to nie
musimy cofać tej operacji! Dzieje się tak, ponieważ program traktuje wycięty kawałek jako kopię całości klipu z ograniczoną długością. Także ponowna,
ręczna korekta nie nastręcza większego problemu.
Ciekawie rozwiązano sprawę popularnych przejść, pomiędzy dwoma ujęciami wideo. Uzyskamy ten efekt, nakładając jeden klip na drugi (na tej samej
ścieżce). Tam, gdzie nachodzą na siebie, będzie określał czas przenikania. Trzeba przyznać, że jest to sprytne a zarazem bardzo wydajne rozwiązanie.
Zanim postanowimy dodać do naszego projektu filtry i efekty specjalne,
warto odwiedzić stronę Frei0r [6]. Pobierzemy z niej paczkę zawierającą wiele
dodatkowych i niezmiernie użytecznych wtyczek. Okażą się one niezastąpione w pracy z Node Compositorem, także nie powinniśmy pomijać tego kroku.
Tym bardziej, że nawet twórcy OME zalecają jej instalację. Efekty dostępne są w
postaci kodu źródłowego, który sami będziemy musieli skompilować. Ale bez
obaw, kompilacja jest standardowa i nie wymaga innych zależności, wszystko
przebiega łatwo i sprawnie.
Filtry możemy dodawać na dwa sposoby. Klasycznie w formie warstw (jeden nad drugim) lub nowocześnie używając Node Compositora. Tym samym,
dochodzimy do najciekawszej funkcji oferowanej przez OME. Ten sprytny moduł pozwala tworzyć nieograniczoną ilość nowych efektów specjalnych wykorzystując do tego składniki w postaci innych efektów. Jedynym jego ograniczeniem jest wyobraźnia i czas jaki spędzimy na kreację naszych rozwiązań.
Dla osób, które miały styczność z Blenderem lub profesjonalnymi programami
do edycji wideo, nie jest to z pewnością żadna nowość, gdyż tam wykorzystano identyczne podejście do tej kwestii. Ci którzy nie spotkali się z czymś
podobnym, niech spojrzą na rysunek 9.
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Rysunek 10. Open Movie Editor – Efekty Node Compositor

Rysunek 9. Open Movie Editor – Node Compositor

Przedstawia on kolejne kroki, jakie należy wykonać, aby uzyskać lustrzany
i rozpikselowany obraz. Każdy z obiektów i poszczególnych filtrów, reprezentowany jest w postaci pudełka (węzła), do którego możemy wprowadzić
informację początkową a w efekcie uzyskać jej przetworzoną postać na wyjściu. Całość ma budowę hierarchiczną, więc od kolejności zadań będzie zależał
obraz końcowy. W naszym przykładzie na plik wideo wychodzący z pudełka
Input zostają, kolejno, nałożone efekty: Flippo i pixeliz0r, dające ostateczny
efekt na wejściu Output. Dla lepszej wizualizacji przed i po zastosowano pluginy Preview, pozwalające, z poziomu Node Compositora, oglądać otrzymane
efekty. Jest to oczywiście bardzo prosty przykład mający za zadanie jedynie
naświetlenie ogólnej koncepcji, a nie wystraszenie początkującego użytkownika. Poniżej (na rysunku 10) umieściłem kilka innych, efektów uzyskanych za
pomocą Compositora. Widać po nich, że drzewa Nodów mogą się rozrastać do
pokaźnych rozmiarów.

Bez zewnętrznych filtrów dodamy za pomocą OME, także napisy do filmów.
Wprawdzie nie jest to bardzo rozbudowany element programu, ale do zrobienia tytułu w zupełności wystarczy. Ostateczny proces, jakim jest rendering
zmontowanego materiału, umożliwia wybór kilku predefiniowanych profili jak
również pozwala tworzyć własne ustawienia.
Założeniem twórców Open Movie Editora było stworzenie programu do
edycji wideo, który oferowałby wszystkie niezbędne dla domowego użytkownika funkcje a zarazem był łatwy i przyjazny w obsłudze. Swoje zadanie spełnili
bardzo dobrze. Natomiast fakt wprowadzenia Node Compositora, otworzył także drogę na użytkowników bardziej zaawansowanych a tym samym uplasował
OME w czołówce darmowych programów do montażu nieliniowego.

Cinelerra-CV [7]
Czas na najcięższy kaliber! Alfę i Omegę, Początek i Koniec, Program nad Programy, Heroinę w wykonaniu Heroine Virtual – czas na Cinelerrę! Wybaczcie
ten wstęp, ale nie mogłem się powstrzymać i inaczej zapowiedzieć tak doskonały program.
Cinelerra, w odróżnieniu od większości aplikacji Open Source, występuje
w dwóch wersjach. Jedna jest rozwijana jako projekt wewnętrzny, tworzony
według wizji programistów Heroine Virtual. Natomiast druga powstająca równolegle, to wersja społecznościowa – Community Version (CV). Czerpie ona
z najlepszych rozwiązań, zastosowanych w kolejnych wydaniach HV. Jednocześnie dzięki dużemu wkładowi twórców niezależnych, może pochwalić się
funkcjami, których brak w oryginale. Dlatego uznałem wersję CV za złoty środek i to właśnie ona zagościła na moim dysku.
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Rysunek 11. Cinelerra-CV

W zasadzie od Cinelerry-CV rozpocząłem swoją przygodę z edytorami wideo pod Ubuntu. Muszę przyznać, że przy przekopywaniu się, przez całą konkurencję „nieliniowców” każdy kolejny program oceniałem, chcąc nie chcąc
– przez pryzmat pierwszego wyboru. I niestety nie mogłem znaleźć nic co
mogłoby, choć w małym stopniu, zagrozić pozycji Cinelerry-CV. Koło zostało
zatoczone a ja już wiedziałem, że moim głównym edytorem do montażu, nie
zostanie żadna inna aplikacja.
Krąży o tym programie opinia, że jego interfejs jest strasznie fikuśny i odstraszający przy pierwszym kontakcie. Próżno w nim szukać swojskiego podejścia a’la Gnome. Ale osobiście nie mogę się zgodzić z tak surową oceną tego
aspektu. Być może jestem w tym przypadku nieco stronniczy, bo widziałem
wcześniej wiele Windowsowych aplikacji tego typu, gdzie jak na Windows
przystało, panowała totalnie Wolna Amerykanka. Co producent to inny GUI.
Więc jeszcze pamiętam i jestem przyzwyczajony do „różnorodności”. Dlatego
stosunkowo szybko i sprawnie przyszło mi zapanowanie nad okienkami Cinelerry. Dla wszystkich którzy z początku poczują się przytłoczeni tymi wszyst-

kimi suwaczkami, przyciskami i dziwacznymi symbolami dam jedną radę. Nie
zniechęcajcie się! Drugiego tak profesjonalnego i bogatego w funkcje edytora
„ze świeczką szukać”. Jestem pewien, że po wstępnym zapoznaniu się z jego możliwościami szybko dostrzeżecie liczne plusy, które przysłonią wszelkie
niedogodności.
Wielbiciele GIMP-a już od samego początku zauważą, że budowa Cinelerry
oparta jest o koncepcję kilku okien roboczych. Zwolenników takiego pomysłu,
jest co najmniej tylu, co przeciwników. Toteż nie warto się nad tym sporem
zbytnio rozwodzić, lecz wziąć pod uwagę jego zalety. Wyłączamy lub ukrywamy co niepotrzebne, przestawiamy okna według uznania, maksymalnie wykorzystujemy przestrzeń ekranu a w efekcie otrzymujemy doskonałe środowisko
sprzyjające wydajnej pracy i dostosowane pod konkretnego użytkownika! Moje
obszary ustawiłem według ich ważności. Najistotniejsze (czyli Timeline i Compositor) zajęły 3/4 ekranu resztę pozostawiając dla Viewera i Zasobów (Resources) – patrz obrazek na początku tekstu. Proponowałbym w tym momencie,
abyś uruchomił program i zagospodarował według własnych upodobań przestrzeń pulpitu. Pozwoli to na pobieżne zapoznanie się i oswojenie z oknami.
Gdy już to zrobisz, to sam stwierdzisz, że teraz wszystko wygląda znacznie
mniej strasznie. Przy wyjściu ustawienia zostaną automatycznie zapisane, także
jest to jednorazowa praca.
Przed przejściem dalej warto zerknąć do preferencji programu. Nie będę
opisywał wszystkich opcji, bo są one doskonale objaśnione w dokumentacji.
Ale na jeden parametr chciałbym zwrócić uwagę, bowiem od jego ustawień
będzie zależała jakość renderingu, który lada moment wykonamy. W zakładce
Playback/VideoOut/Scaling equation, zaznaczmy pozycję: Bicubic. Dzięki niej
skalowany materiał wideo zostanie poddany filtrowaniu, redukując tym samym
ewentualną pikselozę obrazu.

Rysunek 12. Cinelerra – filtrowanie
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Omówię teraz podstawowe cechy Cinelerry poprzez praktyczne zapoznanie
się z ich zastosowaniem. Można czytać i towarzyszyć mi, wykonując na bieżąco
kolejne czynności w Waszych Cinelerrach.
Efekt PIP (Picture in Picture), czyli Obraz w Obrazie, jest jednym z częściej
spotykanych trików wideo. Występuje on licznie w Menu wielu płyt DVD,
programach informacyjnych, weselach kręconych przez Pan Czesia spod 5-tki.
czy też do niedawna w programie Szymon Majewski Show. Pokażę teraz jak
łatwo osiągnąć, identyczny efekt za pomocą Cinelerry. W naszym przypadku
na statyczne tło zostanie nałożony plik wideo. Przy czym zależeć mi będzie
na możliwie jak najlepszym stopieniu się obu obrazów. Pomocne, a wręcz niezbędne, okażą się filtry oraz możliwości deformacji perspektywy, jakie oferuje
program.
Rysunek 14. Cinelerra – import

Rysunek 13. Cinelerra – nowy projekt

Rozpoczynamy od utworzenia nowego projektu. Na tym etapie ilość ścieżek zarówno audio, jak i video, pozostawmy standardową, ponieważ w razie
potrzeby kolejne można będzie sukcesywnie dodawać. Warto natomiast pomyśleć o docelowym przeznaczeniu naszego pliku wideo i związanej z tym
rozdzielczości oraz proporcjach obrazu. Jest to istotne, gdyż na podstawie tych
wartości ustalane będą parametry każdej kolejnej ścieżki wideo. Dopuszczalna
jest różnica między nimi a projektem, toteż możemy sobie niechcący narobić
niepotrzebnej pracy w przyszłości. Stanie się tak, gdy rozbudujemy nasz projekt o bardzo dużo ścieżek wideo, po czym zdecydujemy się na podniesienie
rozdzielczości. Okaże się wtedy, że rozdzielczość wynikowa istotnie się zmieniła, jednak wielkość klatek na ścieżkach utworzonych wcześniej, pozostała nie
tknięta. Aby nasza kompozycja się nie „rozjechała”, jedynym rozwiązaniem
będzie ich ręczne przeskalowanie.

W momencie ładowania do projektu plików, program oferuje kilka możliwości importu. Ustawmy strategię dodawania na: tworzenie zasobów. Dzięki
temu będziemy mieli pewność, że plik przypadkowo nie pojawi się na niewłaściwej ścieżce bądź pozycji. Pierwszym dodanym elementem, będzie obrazek
tła w formacie PNG (plik o nazwie a02-00-Billboard.png dołączony do numeru). Jak mniemam po oznaczeniach na taksówkach jest to jedna z ulic Nowego
Yorku. Ale nie ona jest ważna, lecz billboard jaki się na niej znajduje. Po przeróbce na telebim, ujęcie idealnie się nada do kompozycji a’la Majewski Show.
Wszystkie pliki wchodzące w skład projektu zostają umieszczone w folderze
Media (okno Resources). Przed wejściem do niego upewnijmy się, że wskaźnik położenia Timeline ustawiony jest na pozycję początkową (najprościej to
zrobić wciskając klawisz [Home]). Kolejno klikając prawym przyciskiem myszy wybierzmy Tlo.png i opcję Paste. Obraz zostanie umieszczony na ścieżce
Video1, równocześnie prezentując jej podgląd w oknie Compositora. Obecnie
tło zajmuje jedną klatkę i żeby mieć z niego większy pożytek, musimy nieco
wydłużyć czas jego wyświetlania. Przybliżmy widok Timeline (klawisz [F]) po
czym chwytając za prawą krawędź obrazka Tlo.png #1, zwiększmy jego długość
do wartości około 20 sekund. Zanim przejdziemy do importu kolejnych mediów
konieczna jest ostatnia poprawka w oknie Compositora. Patrząc na pierwotny
obrazek tła i jego podgląd widać, że ich kadry znacznie się od siebie różnią.
Dzieje się tak z prostego powodu: projekt został ustalony na rozdzielczość
640x480, z kolei obrazek jest w 768x1024. A jako, że rozdzielczości większe nie
są automatycznie skalowane, to w efekcie otrzymaliśmy jedynie wycinek tła.
Skorygujemy to wybierając ikonę funkcji: Adjust Camera Automations.
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Rysunek 16. Cinelerra – Perspektywa

Rysunek 15. Cinelerra – Adjust Camera Automations

Gdy dokonamy odpowiednich poprawek, przyszły telebim będzie się już
okazale prezentował w kadrze. Mądrze zrobimy blokując ścieżkę przed przypadkowymi zmianami. W tym celu zdezaktywujmy przycisk: Arm Track. Teraz
utwórzmy drugą ścieżkę wideo [Shift]+[T], na którą dodamy właściwy klip
AVI. Postępujemy dokładnie tak samo, jak w przypadku umieszczania obrazka
PNG z tą różnicą, że nie trzeba wydłużać czasu trwania klipu. Jeżeli zależałoby
nam na prostym efekcie PIP, to wystarczyłoby teraz jedynie zmniejszyć wielkość wyświetlania ścieżki na klatce wyjściowej (Adjust Projector Automation).
Lecz jeśli chcemy dopasować obraz do dowolnej płaszczyzny, konieczne będzie
użycie jednego ze standardowych efektów Cinelerry - Perspective.

Dodajmy go metodą Drag & Drop na Video2 a następnie, przeciągając punkty kontrolne siatki deformującej, określmy granice telebimu. Zmieńmy także
tryb przekształcania na Strech. Może się zdarzyć sytuacja, że część obszaru, na
który nakładamy nasz klip, jest zasłonięta przez inny obiekt. Na zniwelowanie
tego nieciekawie wyglądającego błędu, pozwoli nam maska wyświetlania warstwy. Podgląd masek widoczny jest w czasie rzeczywistym, także ich edycja
nie powinna sprawić większych kłopotów. Włączmy Edit Masks i w trybie
Multiply Alpha, obrysujmy punktami granicznymi, fragment obrazu, który ma
być widoczny.
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Nasz PIP jest już prawie gotowy do renderingu. W innym programie ten moment byłby końcem pracy, ale w Cinelerrze do wykorzystania pozostał jeszcze
gwóźdź programu – kluczowanie. Dzięki niemu będziemy mogli tworzyć animacje kadru oraz zmiany dowolnego parametru opisanego wartością liczbową.
Na czym to konkretnie polega? Najprościej mówiąc załóżmy, że przechodzimy
do początku klipu wideo i ustalamy jego przezroczystość na 100%, z kolei dla
końca na 0%. Tym samym tworzymy klatki kluczowe, których program nie
będzie zmieniał. Na ich podstawie obliczy dla pozostałych klatek pośrednie
wartości liczby, która się zmieniła (w tym przypadku przezroczystości) tak,
aby możliwe było płynne przejście z jednego stanu kluczowego na drugi. Klatek kluczowych nie trzeba wstawiać ręcznie. Przy włączonej opcji: Generate
keyframes while tweaking, program zrobi to sam, gdy tylko wykryje zmianę
jakiejś wartości.
W pierwszych sekundach trwania naszego filmu kluczowanie zostanie wykorzystane do zrobienia najazdu kamery na telebim. Podświetlmy ikonę Arm
Track tylko dla ścieżki Video1 i ustawmy się na czwartej sekundzie projektu.
To będzie ostatnia klatka animacji kamery. Włączmy funkcję: Adjust Camera
Automations a następnie Show Tool Info.
Rysunek 17. Cinelerra – Maska

Szczególną uwagę poświęćmy prawemu dolnemu rogowi ekranu, gdzie
znajduje się budynek przysłaniający ekran. Gdy maska będzie gotowa, niechciany narożnik przepadnie w jej czeluściach. Zaaplikujmy ścieżce kolejne
trzy filtry, które pozwolą na zwiększenie realizmu sceny. Gamma znormalizuje
ogólną jasność i kontrast, Gradient zasymuluje błyszczenie się ekranu a Color
Balance nada całości lekkie niebieskie zabarwienie. Poniżej można zobaczyć
pojedynczą klatkę, przed i po zastosowaniu powyższych efektów. Sami przyznajcie, że efekt po prezentuje się zdecydowanie korzystniej.

Rysunek 19. Cinelerra – Show Tool Info

Teraz zmieńmy wartość parametru Y o 1 w górę i ponownie o 1 w dół.
Czynność może się z początku wydawać na nielogiczną, bo w zasadzie nic nie
zmieniliśmy. Ale zapewniam, że tak nie jest, o czym zaraz się sam przekonasz.
Przejdź do pierwszej klatki i naciśnij przycisk: Bottom Justify, służący obniżaniu
kamery maksymalnie do dolnej pozycji. Teraz, aby zobaczyć efekt wykonanej
pracy, kliknij w menu View Camera Y, po czym naciśnij kolejno: [F], [Alt]+[F].

Rysunek 18. Przed i po zastosowaniu efektów
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Z drugiej strony, nasz projekt nie był wcale najprostszy. Więc jeżeli poradziłeś
sobie z jego wykonaniem, to myślę, że mając te podstawy czujesz się znacznie
pewniej, aby rozpocząć dogłębniejszą eksplorację środowiska Cinelerry.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że ideą artykułu nie było
stworzenie zestawienia najlepszych linuksowych aplikacji do edycji wideo. Są
to jedynie moje typy, programy których używam na co dzień i które najpełniej
zaspokoiły moje wymagania. Jeżeli chcesz, to możesz podobnie jak ja, zainstalować po kolei wszystkie (większość) aplikacji tego typu i samemu stwierdzić,
co odpowiada Tobie. Ale weź od razu pod uwagę okoliczność, że będzie to
bardzo czasochłonne. Tym bardziej, że niektóre programy dostępne są jedynie
w postaci kodu źródłowego, który na własną rękę trzeba sobie skompilować.
Chętnie poznam Wasze ulubione edytory i powody, które zadecydowały, że
to właśnie z nich korzystacie. Dlatego, jeśli chciałbyś polecić coś konkretnego
dla mnie i reszty czytelników – czuj się swobodnie wyrażając swoje zdanie.
Odnośniki
Rysunek 20. Cinelerra - Animacja

Zielona linia, jaka się pojawiła na ścieżce wideo, reprezentuje zmiany w czasie wartości Y. A małe kwadraciki to właśnie klatki kluczowe. Patrząc na przebieg linii, czynność jaką wykonaliśmy w czwartej sekundzie jest już chyba oczywista. Nie chodziło w niej o zmianę czegokolwiek, lecz o utrwalenie wartości Y
w postaci klucza. Jeżeli włączysz odtwarzanie, to zobaczysz, że kamera płynnie
przechodzi z pozycji jednego stanu na drugi. Pozostało zrobić dokładnie to samo z telebimem. Uzbrajamy Video2 a rozbrajamy Video1. Zmieniamy funkcję
na: Adjust Projector Automation i dalej postępujemy tak, jak w przypadku
animacji tła. Naturalnie w pierwszej klatce, będziemy dopasowywali telebim
do dolnej krawędzi billboardu w tle.
Brawo! Projekt na potrzeby tego krótkiego rekonesansu po możliwościach
Cinelerry można uznać za gotowy. Pozostało nacisnąć [Shift]+[R], wybrać ścieżkę docelową, kodek (najlepiej OGG Theora/Vorbis), kliknąć OK i cierpliwie poczekać na zakończenie renderowania filmu. Gotowy klip powinien wyglądać
podobnie do tego umieszczonego na stronie [12].
Cinelerra jest bardzo dużym i rozbudowanym edytorem wideo. Dlatego
przy tworzeniu efektu PIP celowo nie poruszyłem jej wszystkich możliwości.
Gdybym chciał to zrobić, to obawiam się, że wykroczyłoby to daleko poza ramy
tego artykułu. Nie chcąc wyręczać doskonałej i bardzo szczegółowej instrukcji obsługi, starałem się raczej zasygnalizować najważniejsze cechy programu.

OggConvert – http://oggconvert.tristanb.net/
WinFF – http://code.google.com/p/winff/
Avidemux – http://avidemux.berlios.de/
Avidemux WIKI – http://www.avidemux.org/admWiki/
Open Movie Editor – http://www.openmovieeditor.org/
Frei0r Plugins – http://piksel.org/Frei0r
CinelerraCV – http://cinelerra.org/
CinelerraCV Manual – http://cinelerra.org/docs/cinelerra_cv_manual_en.
html
[9] Heroine Virtual – http://heroinewarrior.com/cinelerra.php
[10] Audacity – http://audacity.sourceforge.net/
[11] PlayOGG – http://www.fsf.org/resources/formats/playogg
[12] Klip z tutoriala – http://blip.tv/file/1438586
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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Konwersja i montowanie obrazów CD
Karol Kozioł
Czy zdarzyło się nam ściągnąć z internetu lub dostać od kolegi / koleżanki / przyjaznej osoby bez definicji płci dane w postaci
obrazu płyty CD. I to nie w formacie ISO-9660, tylko w innym formacie, ponieważ kolega / koleżanka / przyjazna osoba bez definicji płci używa Nero, Alcohola lub innego, ulubionego programu.
Pojawia się wtedy problem konwersji różnych formatów zapisu
obrazów płyt CD do standardowego ISO. Powyższemu zagadnieniu został poświęcony ten artykuł.
A tak na serio – tzw. obrazy płyt CD często służą jako nośnik
kopii zapasowych ważnych lub mniej ważnych danych. Często się
zdarza, że po „padzie” systemu / sprzętu pojawia się konieczność
odtworzenia kopii zapasowej na innym komputerze, a nawet na
innym systemie operacyjnym.

Montowanie obrazów ISO
Jest bardzo proste, i sprowadza się do wydania polecenia (jako root, no
chyba, że mamy odpowiednio skonfigurowane sudo):
mount -o loop -t iso9660 obraz.iso jakiśtam_folder

Rysunek 1. Obraz płyty CD

co zamontuje nam obraz ISO o nazwie obraz.iso w folderze jakiśtam_folder.
Na przykład, jeśli chcemy zamontować obraz opensuse11.iso w katalogu
/mnt/susedvd, to wydajemy polecenie:

Dragoniopedia:

mount -o loop -t iso9660 opensuse11.iso /mnt/susedvd

Oczywiście folder /mnt/susedvd musi już wcześniej istnieć. Zamiast
względnej ścieżki do obrazu możemy podać ścieżkę bezwzględną. Zakładając,
że plik opensuse11.iso znajduje się w katalogu /home/axio/iso/, to odpowiednie polecenie montowanie brzmieć będzie:
mount -o loop -t iso9660 /home/axio/iso/opensuse11.iso /mnt/susedvd

Jeżeli chcemy, aby nasz obraz montował się za każdym razem przy starcie
systemu, to mamy kilka wyjść, ale najprostszym z nich jest dodanie odpowiedniego wpisu do pliku /etc/fstab. Dla powyższego przykładu będzie on
wyglądał następująco:

Obraz – jest to dokładna kopia płyty CD/DVD lub plików na dysku twardym zapisana w postaci cyfrowej w pojedynczym pliku. Umożliwia to powielanie zawartości płyty CD/DVD wiele razy lub też łatwe tworzenie kopii
zapasowych danych dyskowych mieszczących się w jednym pliku.
Najważniejsze formaty obrazów to:
– ISO – oparty o standard ISO-9660,
– BIN/CUE – często używany przez oprogramowanie dla MS Windows,
– NRG – natywny dla programu Nero Burning ROM,
– MDF – natywny dla programu Alcohol 120%,
– GHO/GHS – używany przez program Ghost firmy Symantec,
– DMG – obraz dysku w systemie MacOS.

/home/axio/iso/opensuse11.iso /mnt/susedvd iso9660 ro,loop,auto 0 0
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Konwersja do plików ISO

Pliki .img / .ccd

Pliki .nrg

Isodump [6] konwertuje obrazy IMG oraz NRG do obrazów ISO. Niestety
nazwa isodump należy też do programu wchodzącego w skład popularnych
pakietów cdrtools i mkisofs. Aby uniknąć kłopotów ze zbieżnością nazwy tych
dwóch programów, należy zastosować się do wskazówek zawartych na stronie
[14]. Natomiast do konwersji pliku .ccd należy użyć programu ccd2iso [7].

Pliki .nrg są to obrazy tworzone przez program Nero Burning Rom. Do
konwersji obrazów .nrg do .iso służy program nrg2iso. Można go ściągnąć
ze strony [1] lub po prostu zainstalować z odpowiednich repozytoriów swojej
ulubionej dystrybucji.
Używanie programu jest bardzo proste i niejako standardowe. Wykonujemy:

Pliki .xbx

nrg2iso image.nrg image.iso

Pliki XBX, czyli obrazy XBox, można konwertować do ISO za pomocą programów extract-xiso [8] lub xbiso [9].

i voila! Mamy obraz iso. Podobnym programem jest program nrg4iso [2]. Inną
alternatywą do nrg2iso jest program isodump, o którym napiszę nieco później.

Inne

Pliki .bin / .cue
Do konwersji plików .bin (a raczej zestawu plików .bin / .cue) do .iso służy program bin2iso. Alternatywą jest program bchunk, który konwertuje parę
plików .bin / .cue do plików .iso / .cdr i który bezwzględnie wymaga plików
.cue.
Programu bin2iso wprawdzie nie znajdziemy w repozytoriach większości
dystrybucji (wyjątkiem jest tu chyba tylko Gentoo), ale za to można ściągnąć
go ze strony [3]. Jest to prosty programik, tak więc ściągamy tylko jeden plik
z kodem, po czym wykonujemy kompilację:
gcc -o bin2iso bin2iso-0.4.c

Program bchunk natomiast można znaleźć w repozytoriach popularnych
dystrybucji (tudzież można go ściągnąć ze strony [4]). Użytkujemy go poleceniem:
bchunk image.cue

image.iso

Oczywiście wymienione powyżej formaty plików obrazów to nie wszystkie.
Dodatkowych informacji o innych formatach można poszukać na stronie [14].
Na końcu artykułu zamieszczę tabelę ze wszystkimi znanymi mi programami
konwertującymi różne formaty obrazów do formatu ISO.

Multikonwertery, montery i inne narzędzia
KIso
Projekt KIso jest wprawdzie już od 3 lat nie rozwijany (zatrzymał się na wersji 0.8.3), ale program nadal może uchodzić za przydatny. KIso jest graficzną
aplikacją dedykowaną środowisku KDE3 umożliwiającą:
– montowanie obrazów ISO i NRG oraz ekstrakcję ich zawartości do określonego folderu,
– tworzenie obrazów ISO płyt CD, w tym obrazów bootowalnych,
– konwersję obrazów typu NRG, BIN/CUE, MDF, CDI, IMG/CCD, C2D do
obrazów ISO.
Strona domowa programu to [10].

Pliki .mdf

AcetoneISO

Pliki .mdf są obrazami tworzonymi przez program Alcohol 120%. Do konwersji plików .mdf do plików .iso służy program mdf2iso (a jakże by inaczej
nazwany). Powinien znajdować się w repozytoriach popularnych dystrybucji,
a jeśli nie, to można wejść na stronę domową programu [5] a następnie poszukać źródeł lub odpowiednich paczek.
Program użytkujemy poleceniem:

Aceton jest opensource’owym odpowiednikiem takich programów, jak Alcohol 120% i PowerISO. Umożliwia on montowanie obrazów typu ISO, MDF,
NRG, BIN, NRG oraz konwersję plików .bin, .mdf, .nrg, .img, .daa, .dmg, .cdi,
.b5i, .bwi, .pdi do formatu ISO. Program jest cały czas rozwijany. Obecnie najbardziej aktualna wersja to 2.0.3 RC1. Aplikacja napisana została z użyciem Qt4.
Acetone jest programem o dużych możliwościach. Jego funkcje można ogólnie
wyszczególnić na:
– montowanie obrazów płyt,
– konwersję obrazów płyt,
– ekstrakcję zawartości obrazów typu: bin, mdf, nrg, img, daa, dmg, cdi, b5i,
bwi i pdi do określonego folderu,

mdf2iso image.mdf image.iso

Ponieważ opisywanie kolejnych programów w stylu „Program xxx2iso konwertuje pliki XXX do plików ISO poleceniem xxx2iso plik.xxx plik.iso” jest nudne,
więc następne programy konwertujące opiszę w dużym skrócie.
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– i w drugą stronę – tworzenie obrazu ISO z zawartości określonego folderu,
– odtwarzanie filmu DVD z obrazu płyty DVD (do wyboru: za pomocą Kaffeine / VLC / SMplayer),
– generowanie lub zliczenie sum kontrolnych,
– szyfrowanie i odszyfrowanie obrazów płyt,
– łączenie i dzielenie obrazów płyt,
– ripowanie obrazów PSX i ich konwersję do .bin,
– ripowanie DVD do AVI,
– konwersję avi, mpeg, mov, wmv, asf do AVI,
– pobieranie filmików z Youtube i Metacafe oraz ich konwersję do AVI.
Ta lista nie wyczerpuje wszystkich opcji Acetone ISO. Strona domowa programu to [11].

Rysunek 3. Furius ISO Mount

IAT
Czyli inaczej Iso9660 Analyzer Tool. Program rozpoznaje typ obrazu CD
(.bin, .mdf, .pdi, .cdi, .nrg, .b5i) i następnie pozwala na konwersję do natywnego obrazu w formacie ISO. Strona domowa programu to [13]. Stamtąd też
można ściągnąć źródła lub też paczki dla SuSE i Arch-a.

Z menu kontekstowego
Można też ułatwić sobie życie operując na obrazach przy pomocy menu
kontekstowego. Miłośnicy KDE powinni ściągnąć skrypt MountISO [20] oferujący menu kontekstowe w Konquerorze, natomiast miłośnicy GNOME – skrypt
moiso [21] oferujący podobne menu kontekstowe w Nautilusie. Oczywiście
skrypty to tylko skrypty – żeby z nich korzystać należy mieć zainstalowane
odpowiednie programy konwertujące (np. mdf2iso; szczegóły w plikach informacyjnych każdego skryptu).

Rysunek 2. AcetoneISO2

Furius ISO Mount
Prosty program służący do montowania obrazów .iso, .img, .bin, .mdf i .nrg
(używając opcji loop lub systemu FUSE). Umożliwia także obliczenie sumy kontrolnej obrazu oraz wypalenie płyty z jej obrazu (używając programów Brasero
lub Nautilus, a więc program jest skierowany raczej na użytkowników GNOME). Strona domowa programu to [12]. Najnowsza wersja programu to 0.11.
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Tabelka zbiorcza
Tak jak obiecałem wcześniej, zamieszczam tabelkę ze znanymi mi formatami
obrazów oraz programami konwertującymi te obrazy do obrazów w formacie
ISO. Jeśli o programie nie wspomniałem wcześniej, to podaję jego stronę domową.
Typ obrazu

Programy konwertujące do ISO

NRG
BIN/CUE
MDF
CDI
B5I
IMG
CCD
PDI
XBX
C2D
UIF
DAA
DMG
BWI

nrg2iso, nrg4iso, isodump, KIso, AcetoneISO, Furius ISO Mount
bin2iso, bchunk, KIso, AcetoneISO, Furius ISO Mount
mdf2io, KIso, AcetoneISO, Furius ISO Mount
cdi2iso [15], KIso, AcetoneISO
b5i2iso [16], AcetoneISO
isodump, KIso, AcetoneISO, Furius ISO Mount
ccd2iso, KIso
pdi2iso [17], AcetoneISO
extract-xiso, xbiso
KIso
uif2iso [18]
daa2iso [19], AcetoneISO
AcetoneISO
AcetoneISO

Odnośniki
[1] http://gregory.kokanosky.free.fr/v4/linux/nrg2iso.en.html
[2] http://code.google.com/p/nrg4iso/
[3] http://mange.dynalias.org/linux/bin2iso/
[4] http://he.fi/bchunk/
[5] http://mdf2iso.berlios.de/
[6] http://linux.xulin.de/c/
[7] https://sourceforge.net/projects/ccd2iso
[8] http://sourceforge.net/projects/extract-xiso
[9] http://sourceforge.net/projects/xbiso
[10] http://kiso.sourceforge.net/
[11] http://kiso.sourceforge.net/
[12] http://www.marcus-furius.com/?page_id=14
[13] http://iat.berlios.de/
[14] http://wiki.linuxquestions.org/wiki/CD_Image_Conversion
[15] http://developer.berlios.de/projects/cdi2iso
[16] http://developer.berlios.de/projects/b5i2iso
[17] https://developer.berlios.de/projects/pdi2iso/
[18] http://aluigi.altervista.org/mytoolz.htm#uif2iso
[19] http://aluigi.altervista.org/mytoolz.htm#daa2iso
[20] http://www.kde-apps.org/content/show.php/MountISO?content=11577
[21] http://www.gtk-apps.org/content/show.php/moiso?content=84301
[22] http://cdemu.sourceforge.net/

Zemuluj to!
Innym sposobem wydobycia informacji z obrazu jest jego emulacja jako napędu wirtualnego. Można do tego użyć otwartego programu CDEmu (strona
domowa to [22]). Obsługuje on takie formaty, jak B5T, B6T, CCD, CDI, CUE,
ISO, IMG, MDX, XMD, NRG, TOC, BIN. Programu opisywać nie będę, bo
informacji o nim wystarczyłoby na samodzielny artykuł.

Słowo końcowe
Mam nadzieję, że wierni czytelnicy (jeśli ktoś to przeczytał do końca i mu
się spodobało to niech napisze; ostatnio mało listów przychodzi do redakcji)
wybaczą mi skrótowe opisanie niektórych programów. Mimo to mam nadzieję,
że artykuł się przyda.
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System dla początkujących użytkowników Olá! Dom 6.06
– obróbka zdjęć
Krzysztof Lichota
System Olá! Dom 6.06 to system przeznaczony dla polskich, początkujących użytkowników komputera. W poprzednim numerze
przedstawiono możliwości multimedialne w Olá! Dom. W tym
numerze zajmiemy się zarządzaniem kolekcją zdjęć i ich obróbką
w systemie Olá!

Kopiowanie zdjęć z aparatu
Żeby móc rozpocząć zabawę z naszymi zdjęciami, musimy je najpierw skopiować z aparatu (lub innego nośnika). Jeśli chodzi o aparaty cyfrowe, najczęściej obsługują one 2 tryby pracy: pojawiają się jako zewnętrzny dysk (tzw. tryb
„mass storage”) lub używają protokołu PTP (specjalny protokół do przesyłania
zdjęć z aparatu do komputera). Dobra wiadomość jest taka, że dla nas jako
użytkowników nie ma w zasadzie żadnej różnicy – po podłączeniu aparatu do
komputera pojawia się okienko powiadomienia o podłączeniu urządzenia (rys.
1). Żeby skopiować zdjęcia, wystarczy wybrać opcję Skopiuj zdjęcia z nośnika
używając Digikam. Opcja ta pojawia się również, gdy do komputera włożymy
płytę CD/DVD lub podłączymy przenośny dysk USB, więc można w ten sam
sposób skopiować zdjęcia, które mamy na płycie lub przenośnym dysku i chcemy dodać do naszej kolekcji.

Uruchomienie powyższej opcji powoduje otworzenie okienka kopiowania
zdjęć do kolekcji z miniaturami zdjęć (rys. 2). Możemy w nim przeglądać zdjęcia i informacje o nich zanim zdecydujemy, które skopiować. Jeśli miniatura
zdjęcia nie wystarcza do podjęcia decyzji, wystarczy kliknąć podwójnie na
zdjęciu, żeby zobaczyć je na pełnym ekranie (może to trochę potrwać, bo zdjęcie musi być skopiowane z aparatu). Można też obejrzeć dodatkowe informacje
o zdjęciu, umieszczane przez aparat (tzw. dane EXIF) – najbardziej przydatna
jest tu data i czas zrobienia zdjęcia. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem
myszy na zdjęciu i wybrać z menu kontekstowego Informacja Exif. Pojawi się
wówczas okienko z informacjami (rys. 3).

Rysunek 2. Wybieranie zdjęć do pobrania w programie Digikam.

Rysunek 1. Okno powiadomienia o aparacie.

Kiedy wiemy już, które zdjęcia chcemy skopiować, należy je zaznaczyć,
klikając myszką na zdjęciu lub „przeciągając” myszą dookoła zdjęć. Można ten
krok pominąć, jeśli kopiujemy wszystkie zdjęcia z aparatu i mają one trafić do
jednego albumu (są z tego samego wyjazdu, uroczystości itp.).
Zaznaczanie zdjęć działa podobnie jak zaznaczanie plików w menedżerze
plików, więc żeby zaznaczyć kolejne elementy, nie usuwając zaznaczenia z obecnie wybranych, należy nacisnąć przed kliknięciem klawisz Ctrl. Zaś kliknięcie
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na jednym zdjęciu, naciśnięcie klawisza Shift i kliknięcie na innym zdjęciu spowoduje zaznaczenie wszystkich zdjęć pomiędzy jednym zdjęciem a drugim.
Przydaje się to, jeśli mamy w aparacie kilka grup zdjęć – najczęściej występują
po kolei, więc wystarczy zaznaczyć pierwsze i ostatnie.

Rysunek 3. Informacja EXIF.

Następnie, warto ustawić pewne zaawansowane opcje pobierania, bo ułatwiają one potem życie. Po kliknięciu na przycisk Zaawansowany » pojawiają
się dodatkowe opcje (rys. 4). Najbardziej przydatne są opcje na samym dole,
w sekcji Użyj informacji z aparatu (EXIF).

kopiowaniu, zdjęcie zostanie obrócone zgodnie z tą informacją i nie trzeba
będzie tego robić ręcznie. Ta opcja nic nie zmienia, jeśli aparat nie obsługuje
tej funkcji, więc można ją bezpiecznie zostawić włączoną w każdym wypadku.
Druga opcja (Pobierz zdjęcia do pod-albumów) powoduje, że zdjęcia zostaną
skopiowane do podfolderów albumu, zgodnie ze swoją datą (np. „2008-08-01”,
„2008-08-02” dla 1 i 2 sierpnia 2008). Mamy wówczas od razu oddzielnie zdjęcia
z każdego dnia.
Kiedy mamy już wybrane zdjęcia i opcje, możemy przystąpić do kopiowania. W tym celu należy nacisnąć przycisk Pobierz i z listy, która się pojawi,
wybrać odpowiednią opcję – Pobierz wszystkie – jeśli chcemy pobrać wszystkie
zdjęcia – lub Pobierz wybrane, jeśli zaznaczyliśmy tylko niektóre.
Pojawi się okno wybrania albumu, do którego chcemy skopiować zdjęcia.
Możemy skopiować je do istniejącego już albumu lub utworzyć nowy (rys. 5).
Żeby dodać album, należy zaznaczyć album nadrzędny (np. Główny album),
nacisnąć przycisk Nowy album i wpisać w okienku, które się pojawi, nazwę nowego albumu. Album, do którego chcemy skopiować zdjęcia, należy zaznaczyć
kliknięciem, a następnie należy nacisnąć przycisk OK, żeby rozpocząć kopiowanie. Teraz trzeba trochę poczekać, bo proces kopiowania zdjęć może trochę
potrwać. Możemy zorientować się, ile jeszcze zostało czasu, obserwując pasek
postępu kopiowania, znajdujący się w okienku.

Rysunek 4. Zaawansowane okno kopiowania.

Rysunek 5. Wybór albumu.

Pierwszą opcję (Automatycznie odwracaj/odbijaj. . . ) warto włączyć, jeśli nasz
aparat ma czujnik położenia i zapisuje w zdjęciach informację, w jakiej orientacji (pionowo, poziomo) był aparat, kiedy robione było zdjęcie. Wówczas, przy

Kiedy kopiowanie się zakończy, możemy usunąć zdjęcia, żeby zrobić miejsce
w aparacie. Jeśli mamy zaznaczone zdjęcia do skopiowania, to najlepiej zrobić
to zaraz po kopiowaniu, żeby usunąć tylko te zdjęcia, które skopiowaliśmy.
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Żeby usunąć zdjęcia, wystarczy nacisnąć przycisk Usuń i wybrać odpowiednią
opcję z listy, która się rozwinie (Usuń wybrane albo Usuń wszystko).
Kiedy skończymy kopiowanie, możemy zamknąć okienko kopiowania. Ukaże nam się główne okno programu Digikam do zarządzania zdjęciami. Omówimy go później, na razie zajmiemy się szybkim przeglądaniem skopiowanych
zdjęć w menedżerze plików.

Szybkie przeglądanie zdjęć w menedżerze plików
W systemie Olá! Dom zdjęcia są domyślnie trzymane na pulpicie, w katalogu Zdjęcia. Są one uporządkowane w albumy i tworzą naszą kolekcję zdjęć,
którą możemy zarządzać programem Digikam. Ale często się zdarza, że chcemy
szybko przejrzeć zdjęcia, które mamy na dysku, płycie CD czy innym nośniku,
bez kopiowania ich do kolekcji. Możemy wówczas przejrzeć je menedżerem
plików.
W menedżerze plików możemy podejrzeć szybko miniaturki zdjęć, wchodząc do katalogu i wybierając z menu Widok . Tryb widoku . Widok ikon (rys. 6).
Po najechaniu kursorem myszy na zdjęcie i odczekaniu chwili, pojawi się nam
również dymek z najważniejszymi informacjami o zdjęciu – jego rozmiarze,
rozdzielczości i innych przydatnych informacjach, w tym informacjach EXIF
(rys. 7). Rozmiarem miniaturek można sterować za pomocą przycisków z lupką, znajdujących się na pasku narzędzi pod menu.

Rysunek 7. Podgląd informacji EXIF w Konquerorze.

Żeby przejrzeć zdjęcia w całości, wystarczy kliknąć podwójnie na zdjęciu.
Pojawi się wówczas w całym oknie menedżera plików. Za pomocą przycisków
na pasku narzędzi (rys. 8) można przechodzić do poprzedniego i następnego
zdjęcia (niebieskie strzałki), szybko obrócić zdjęcie (przyciski z zakręcającymi
strzałkami), można też odblokować dopasowanie zdjęcia do rozmiarów okna
(lupka z kwadracikiem) i powiększać lub zmniejszać widok za pomocą przycisków – lupy z plusem i z minusem.

Rysunek 8. Pasek narzędzi obrazu w Konquerorze.

Zamiast widoku ikon, w menedżerze plików można wybrać też inny przydatny widok do przeglądania zdjęć. Kiedy wyświetlany jest katalog ze zdjęciami, należy wybrać Widok . Tryb widoku . Image View. Pokaże się wówczas okienko, w którym po lewej stronie mamy miniaturki zdjęć, a po prawej powiększone
zdjęcie (rys. 9). Można wówczas schować pasek z poleceniami, żeby mieć więcej miejsca do oglądania zdjęć. Ten widok daje również możliwość obejrzenia
pokazu slajdów ze zdjęć – wystarczy wybrać opcję Pokaz slajdów z menu Widok.

Rysunek 6. Widok miniaturek w Konquerorze.
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Zarządzanie kolekcją zdjęć w programie Digikam
Menedżer plików jest przydatnym narzędziem do przeglądania zdjęć, ale
gdy nasza kolekcja się rozrasta, ważne staje się organizowanie zdjęć, żeby móc
je szybko znaleźć i przeglądać. Do tego służy program Digikam.
Po uruchomieniu programu (poprzez menu K, znajduje się on w dziale
Grafika lub za pomocą ikony z aparatem i pingwinem na panelu na dole ekranu) ukazuje nam się główne okno programu. Domyślnie wybrany jest widok
albumów i po kliknięciu na albumie pokazuje nam się zawartość albumu –
miniaturki zdjęć z opisami (rys. 11). Albumy są pogrupowane według daty
utworzenia. Lista albumów ma strukturę hierarchiczną – można mieć albumy
główne (np. „Podróże”) a w nich pod-albumy (np. „Wycieczka do Francji”).
Można w ten sposób logicznie zorganizować sobie kolekcję w celu szybkiego
wyszukiwania.
Rysunek 9. Przeglądanie zdjęć w Konquerorze.

Jeśli możliwości przeglądania zdjęć oferowane przez menedżera plików
nam nie wystarczają, można uruchomić program Gwenview, dający dużo większe możliwości. W tym celu, wystarczy kliknąć na zdjęciu w menedżerze plików i wybrać z paska po lewej stronie, z sekcji Otwórz za pomocą program
Gwenview. Pokaże nam się okno programu Gwenview (rys. 10). Program Gwenview pozwala na przeglądanie zdjęć na pełnym ekranie oraz oglądanie pokazu slajdów. W trybie przeglądania katalogów mamy możliwość płynnego
skalowania miniaturek. Można też użyć wielu wtyczek (menu Wtyczki), np. do
wysyłania zdjęć e-mailem. Wtyczki są współdzielone z programem Digikam,
więc są dostępne w obu programach.

Rysunek 11. Główne okno programu Digikam.

Rysunek 10. Przeglądanie zdjęć w Gwenview.

W widoku albumu, po prawej stronie, pod miniaturką zdjęcia, umieszczone
są dodatkowe informacje o zdjęciu – komentarz (jeśli zdjęcie takowy posiada),
ocenę (którą możemy sami nadać) i znaczniki (o tym dalej). W ten sposób
mamy szybki dostęp do informacji o zdjęciu.
Po lewej stronie okna Digikam znajdują się zakładki widoków. Domyślnie
używany jest widok albumów, ale często chcemy mieć przegląd zdjęć według
dat – na przykład wszystkie zdjęcia zrobione w lipcu. Do tego służy widok
dat (rys. 12). Po lewej możemy wybrać rok i miesiąc – kiedy na nim kliknie-
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my, w oknie miniaturek pokażą się zdjęcia z danego miesiąca, pogrupowane
zgodnie z albumami. W lewym dolnym rogu mamy też przegląd dni miesiąca
– dni, w których zrobiliśmy jakieś zdjęcia, są wyróżnione pogrubieniem.

znacznikach działa w każdym widoku, więc można wybrać np. widok według
dat i filtrować po określonym znaczniku.
Jeszcze więcej możliwości dobrania parametrów wyświetlania daje nam
opcja wyszukiwania zdjęć. Żeby wyszukać zdjęcia, należy wybrać zakładkę
widoku Wyszukiwania po lewej. Pokazane zostaną wtedy nasze zdefiniowane
wyszukiwania. Żeby dodać nowe wyszukiwanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu Moje wyszukiwania i wybrać z menu kontekstowego
opcję Nowe wyszukiwanie zaawansowane. Pojawi się okno podania kryteriów wyboru (rys. 14). Można podać skomplikowane warunki, określające różne parametry zdjęć – znaczniki, album, datę itp. Tak skonstruowanemu wyszukiwaniu
możemy nadać nazwę, żeby zachować je na później i przywołać, klikając odpowiedni wpis na liście Moje wyszukiwania.

Rysunek 12. Wyszukiwanie zdjęcia po dacie.

Najprzydatniejszą funkcją Digikam są jednak znaczniki. Możemy nadawać
zdjęciom wymyślone przez siebie etykiety, np. „Portugalia”, „Kwiaty”, „Zachody słońca”, ..Do wywołania” itp. Posłużą one do organizowania naszej kolekcji.
Znaczniki mogą być nadawane zdjęciom z różnych albumów, więc mamy możliwość pogrupowania zdjęć tematycznie, a nie tylko według albumów. Żeby
nadać znacznik, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęciu, wybrać z menu kontekstowego podmenu Przypisz znacznik i wybrać odpowiedni
znacznik. Jeśli chcemy dodać nowy znacznik, w tym samym menu jest opcja
Dodaj nowy znacznik.
Kiedy mamy już przypisane znaczniki, możemy przeglądać tylko zdjęcia
z określonym znacznikiem. Z paska widoków po lewej należy wybrać widok
Znaczniki, wówczas po lewej pojawią się znaczniki. Kliknięcie na którymś powoduje pokazanie w widoku miniaturek tylko zdjęć z wybranym.
Ponadto, po prawej stronie znajduje się zakładka Filtry znaczników. Po jej
rozwinięciu, pokazują się znaczniki i można zaznaczyć ich kilka. Kliknięcie
na „ptaszku” przy znaczniku zmienia nam sposób traktowania wyboru znacznika pomiędzy „lub” a „i”, czyli – czy chcemy, żeby zdjęcia ze znacznikiem
zostały dodane do już wyświetlanych, czy też chcemy, żeby pokazać tylko zdjęcia posiadające już wybrane znaczniki i ten właśnie wybrany. Filtrowanie po

Rysunek 13. Dodawanie znacznika do zdjęcia.

Wszystkie te opcje pokazywania nie byłyby wiele warte, gdyby nie można
było tak pogrupowanych zdjęć skopiować – na przykład – na przenośny dysk
USB, kiedy chcemy przegrać rodzinie zdjęcia z komunii. Na szczęście, autorzy
przewidzieli to i jest to banalnie proste – wystarczy zaznaczyć zdjęcia w widoku
miniatur i przeciągnąć je do menedżera plików.
Kolejną przydatną funkcją jest dodawanie komentarzy i ocen. Żeby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęciu i z menu kontekstowego wybrać Edytuj komentarze i znaczniki. Podany przez nas komentarz i ocena
są pokazywane pod zdjęciem.
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dla systemu Olá! (http://ola-os.com/c/katalog-oprogramowania) jest dostępny dużo bardziej zaawansowany program do edycji zdjęć – GIMP. Można również zainstalować program Krita, który także ma duże możliwości. Oba programy można wywołać bezpośrednio z programu Digikam z menu kontekstowego
zdjęcia – za pomocą opcji Otwórz w. . . .
Digikam zawiera również różne wtyczki do operacji na zdjęciach. Są one
dostępne w menu Narzędzia. Można na przykład masowo zmienić rozmiar zdjęć
czy dodać im ramkę, albo wyszukać zduplikowane zdjęcia w kolekcji. Wtyczki są wspólne dla wielu programów i mogą je tworzyć niezależni programiści,
więc wtyczki stworzone dla programu Digikam są dostępne w programie Gwenview i vice versa.

Rysunek 14. Zaawansowanie wyszukiwanie zdjęcia po znacznikach.

Przeglądanie i obróbka zdjęć
Program Digikam może służyć również do przeglądania i podstawowej obróbki zdjęć. Żeby obejrzeć zdjęcie w powiększeniu, wystarczy na nim kliknąć
podwójnie. Otworzy się wówczas okno z widokiem powiększonego zdjęcia,
w którym można je przeglądać i obrabiać. Można przechodzić do kolejnych
zdjęć w albumie za pomocą przycisków ze strzałkami, można je też obejrzeć
na pełnym ekranie.
Program Digikam może również wyświetlić pokaz slajdów. Pokaz slajdów
jest wyświetlany na podstawie aktualnego widoku zdjęć w oknie programu,
więc dzięki zaawansowanym mechanizmom wyszukiwania i filtrowania możemy mieć pokaz slajdów np. tylko zdjęć zachodów słońca w 2007 roku w naszej
kolekcji. Żeby uruchomić pokaz slajdów, wystarczy wybrać z menu Narzędzia
opcję Pokaz slajdów. W okienku, które się pojawi, mamy możliwość wybrania
różnych opcji pokazu slajdów, np. czasu i efektu przejścia między zdjęciami
czy zapętlenia pokazu (rys. 15).
W widoku powiększonego zdjęcia mamy też możliwość wykonania prostych poprawek zdjęć – obrócenia, wyostrzenia, zmiany jasności, kontrastu czy
wreszcie redukcji efektu „czerwonych oczu”. Ta ostatnia opcja wymaga zaznaczenia myszą na obrazku obszaru, w którym znajdują się oczy. Potem wystarczy
wybrać z menu Poprawki opcję redukcji efektu czerwonych oczu.
Edytor wbudowany w program Digikam jest dość prosty. Jeśli potrzebne
są większe możliwości, np. zaawansowane efekty (jak przerobienie na obraz
impresjonistyczny, zmiana profilu kolorów), to w katalogu oprogramowania

Rysunek 15. Okienko ustawień pokazu slajdów.

Zakończenie
W tym artykule przedstawiliśmy sposób korzystania ze zdjęć w systemie
Olá! Życzymy Państwu wielu miłych wspomnień przy przeglądaniu swojej kolekcji zdjęć. W kolejnych artykułach zajmiemy się korzystaniem z multimediów
– słuchaniem muzyki, oglądaniem filmów czy nagrywaniem płyt CD.
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
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Książki wydawnictwa PWN
Google AdWords w praktyce - Skuteczna reklama w
Internecie

Język C++. Standard ISO
Wiesław Porębski
Jeżeli ktoś chce poznać i opanować warsztat
programowania obiektowego, to książka Język
C++. Standard ISO w praktyce znakomicie posłuży temu celowi. W tekstach i omówieniach
około 200 programów można znaleźć wiele
wskazówek dotyczących pragmatyki, tj. możliwości i umiejętności stosowania różnych konstrukcji językowych w tych samych lub odmiennych kontekstach a także użyteczne idiomy językowe. Wykład wywiedziony ze standardu nie
podlega chwilowym modom, związanym z różnymi środowiskami programistycznymi, a więc
jest niezależny od aktualnych interesów producentów oprogramowania narzędziowego.
Książka prezentuje syntaktykę, semantykę
i pragmatykę hybrydowego, proceduralno-obiektowego języka programowania
C++. Prezentowane treści są zgodne ze standardem ISO z roku 2003. Omawiane
w kolejnych rozdziałach konstrukcje językowe opisano zwięźle, jednak wystarczająco dokładnie. Konstrukcje te starano się opisywać nie w formie suchych,
sformalizowanych definicji, lecz semantycznie bogatszych i lepiej zrozumiałych
definicji nieformalnych. Przeczytanie książki umożliwia poznanie języka C++
pod warunkiem, że skompilujemy i wykonamy (łatwe do wydzielenia z tekstu)
zamieszczone w niej programy. Do przetwarzania programów można wykorzystać zarówno kompilator wywoływany z wiersza polecenia (np. GNU g++
w środowisku Unix/Linux), jak i jedno z tzw. środowisk zintegrowanych (np.
Borland bc3.1, bc5.01, bcb6, Eclipse, VIDE, Dev-C++).
Wykład jest prowadzony w sposób systematyczny: od podstawowych elementów i konstrukcji języka, którym towarzyszą proste programy, przez konstrukcje wynikające z paradygmatu proceduralnego, kończąc na specyficznych
własnościach klas i obiektów, takich jak dziedziczenie, polimorfizm, parametryzacja klas i funkcji, dynamiczna identyfikacja typów. Warto również zwrócić
uwagę na omawiane w książce objęte standardem ISO tematy, takie jak obsługa wyjątków, tworzenie obiektów funkcyjnych, elementy biblioteki STL oraz

Przemysław Modrzewski
Obszerny przewodnik dla wszystkich, którzy
pragną zaistnieć w sieci, dzięki wykorzystaniu
najszybciej rozwijającego się i przyszłościowego
medium reklamowego – wyszukiwarki Google.
Książka pokazuje, jak krok po kroku przeprowadzić pierwszą kampanię reklamową w Google AdWords, prawidłowo stworzyć przekaz
reklamowy i wybrać odpowiednią pulę słów
kluczowych. Opisuje również, jak wykorzystać
najważniejsze narzędzia Google AdWords, takie
jak Google Analytics i Optymalizator Witryny,
które wspomagają użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących działań
reklamowych w Internecie.
Książka przeznaczona jest zarówno dla
osób, które dopiero zaczynają przygodę z marketingiem w wyszukiwarkach,
jak i tych, które pragną uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą
programu AdWords i dostępnych narzędzi Google. Jest przydatna osobom,
które same zarządzają kampaniami AdWords, oraz marketerom, którzy zlecają i nadzorują prowadzenie kampanii. Zainteresuje także przedsiębiorców
prowadzących własną działalność, poszukujących skutecznego i optymalnego
kosztowo sposobu na reklamowanie swojej firmy.

przestrzenie nazw.
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Książki wydawnictwa HELION
Hacking. Sztuka penetracji Wydanie II - Jon Erickson
Łukasz Ciesielski
Na rynku światowym istnieje mnóstwo publikacji o podobnym charakterze. Większość z nich ma
stać się elementarzem dla początkujących pasjonatów, a być może przyszłych hakerów. Jednak już
po analizie spisu treści okazuje się, że podejście Jona Ericksona w sposób znaczący odbiega od przyjętych w tej tematyce konwencji. Zabiegu takiego
dokonuje oczywiście z korzyścią dla całokształtu
swojego dzieła. Pierwszym elementem, który uderza Czytelnika, jest wrażenie swoistego wyselekcjonowania materiału przez autora i staranne dobranie zagadnień. Choć zdawałoby się, że jest to
książka przeznaczona wyłącznie dla osób, które nie
miały wcześniej do czynienia z hakingiem, są to wyłącznie pozory, ponieważ
doświadczeni Czytelnicy także przeczytają ją z zapartym tchem.
Ogromną zaletą jest brak długich wstępów i zbędnych przemówień, z którymi często można się spotkać w opasłych tomiskach. Do każdego zagadnienia
autor odnosi się rzetelnie i konkretnie. Zaskoczeniem może okazać się pierwszy
rozdział książki, ponieważ jest on niczym innym, jak tylko kursem programowania w języku C. Nie są to jednak zwyczajne lekcje, gdyż Jon Erickson
poprzez naukę tego języka, ukazuje zaplecze tworzonych w nim programów.
Autor często odnosi się do wyników debuggera, omawia kod po uprzedniej
deasemblacji. W rzeczywistości kurs ten jest z jednej strony wprowadzeniem
do języka C (przedstawiciela języków wysokiego poziomu), z drugiej jednak
Czytelnik poznaje arkana Asemblera (języka programowania niskiego poziomu). Zabiegi te mają jeden cel - nauczyć kandydata na hakera przewidywania
zachowań komputera i sposobu komunikacji z maszyną.
Przed wprowadzeniem za kulisy hakerskiej rzeczywistości, Jon Erickson
wyjaśnia zwięźle, ale z perfekcyjną trafnością termin haker. We współczesnej
świadomości jest to kryminalista, który włamuje się wykorzystując do tego
Internet i kradnie lub kasuje cudze dane. Autor tłumaczy, że jest to błędne
i krzywdzące pojmowanie tego zagadnienia. Sprawia ono, że prawdziwi hakerzy zostają usunięci w cień a media nieustannie nagłaśniają poczynania prze-

stępców. Kim zatem jest haker? Odpowiedź znajduje się w doskonałym wstępie
do książki.
Jon Erickson zdaje sobie sprawę, że programowanie samo w sobie jest niezwykle istotne dla każdego hakera, jednak ważniejszym aspektem jest świadomość błędów popełnianych przez programistów. Pozwala to na wykorzystanie
niezliczonych luk w oprogramowaniu do pokonywania zabezpieczeń. Ponadto
niezwykle cennym rozdziałem jest pewnego rodzaju kurs posługiwania się tzw.
shellcode. Popularną metodą jego stosowania stało się korzystanie na zasadzie
kopiowania i wklejania bajtów. Autor postanowił jednak przybliżyć tematykę, dzięki czemu Czytelnik nie tylko pozna shellcode, ale również zrozumie
w jaki sposób można przejąć kontrolę nad eksploitowanym programem. Posiadając wiedzę na ten temat, jedynym ogranicznikiem staje się wyobraźnia
twórcy. Dodatkowym atutem pisania własnego shellcode jest nieustanne ćwiczenie Asemblera oraz rozmaitych technik hakerskich.
Trudno wyobrazić sobie działalność hakerską bez udziału różnego typu sieci. W książce został opisany model Open Systems Interconnection (OSI). Autor
nie tylko w sposób zaskakująco przystępny tłumaczy podstawy działania, ale
wskazuje sposoby wykorzystania słabych punktów we własnych programach.
Ponadto przyszły haker zostanie przygotowany do nieuchronnego starcia z sieciami bezprzewodowymi, które zajmują znaczącą pozycję w obecnym cyberświecie.
Ostatnie dwa rozdziały stanowią vademecum łamania haseł i zdobywania
danych oraz ich zabezpieczania. Ukazano praktyczne zastosowanie nie tylko
najpopularniejszych, ale najskuteczniejszych technik stosowanych przez hakerów. Przedstawiony w książce rozdział dotyczący kryptologii jest swoistym
majstersztykiem w odniesieniu do kompetencji zawartych w nim informacji
a także ich przystępności.
Omawiana pozycja posiada jeszcze dodatkowe dwa atuty. Pierwszym jest
bootowalna płyta CD z Linuksem wyposażonym między innymi w kompilator
języka C. Dzięki niej każdy może testować przedstawione w książce techniki
i kody. Drugim atutem jest bibliografia pozwalająca dociekliwym na pogłębienie swojej wiedzy. Po lekturze Haking. Sztuka penetracji nasuwa się jedna myśl:
każdy, kto myśli o hakingu, powinien mieć w swojej biblioteczce tę książkę.
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