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GNU Octave
GNU Octave (lub krócej: Octave) jest
środowiskiem programistycznym wy-
sokiego poziomu, stworzonym z my-
ślą o obliczeniach numerycznych. Nie
jest to kolejny program przeznaczo-
ny dla matematyków, choć może być
i przez nich wykorzystywany. Oni ra-
czej skierują swoje zainteresowanie w
kierunku aplikacji takich jak Mathema-
tica. Z Octave ucieszą się inżyniero-
wie, studenci, naukowcy, programiści
tworzący aplikacje numeryczne, fizy-
cy oraz. . . użytkownicy Matlaba, któ-
rzy chcieliby mieć bezpłatną i w pełni
funkcjonalną alternatywę.

Całość na stronie 30

Aria2
Aria2 jest szybkim konsolowym me-
nedżerem ściągania plików, mającym
jednak duże możliwości. Wprawdzie
każda przeglądarka WWW posiada
własny menedżer downloadu (często
oparty na wget) a programów do ścią-
gania plików via BitTorrent jest co naj-
mniej kilka, niemniej zawsze warto
spróbować czegoś nowego.

Całość na stronie 22
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Wstępniak
Drodzy Czytelnicy

Zanim utopicie Marzannę, przegonicie
zimę i zaprosicie wiosnę, zapraszam Was do
lektury kolejnego numeru Dragonii.

Dla początkujących webmasterów ma-
my pierwszy artykuł z serii o PHP. Dla na-
ukowców – artykuł o Octave, czyli jak poli-
czyć i się nie zmęczyć. Ciekawostką jest arty-
kuł o tym, jak z poziomu Linuksa zarządzać
plikami w iPodzie, by można je na iPodzie
odtworzyć.

Ponadto w numerze znajdziecie prze-
pis, jak poskromić klawiaturę multimedial-
ną, a z kolekcji zdjęć zrobić film z muzyką
na DVD.

Tyle na zachętę, zapraszam do lektury
całego numeru.

Tomasz Łuczak
zastępca redaktora naczelnego

Wszystkie publikowane materiały są objęte pra-
wem autorskim na zasadach licencji Creative
Commons CC-BY. Nie ponosimy odpowiedzial-
ności za treść ogłoszeń. Nazwy firm, nazwy han-
dlowe i znaki towarowe, zostały użyte w publika-
cji jedynie w celach informacyjnych i są własno-
ścią poszczególnych podmiotów.
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System

Jak to zrobić w Aptitude, czyli zarządzanie pakietami
w Debianie (i nie tylko) – część 3
Andrzej Warzyński
Aptitude to zaawansowany i rozbudowany menedżer pakietów
dla systemu Debian GNU/Linux oparty na infrastrukturze zarzą-
dzania pakietami APT. Za pomocą Aptitude zainstalujesz, zak-
tualizujesz oraz usuniesz wybrane przez siebie pakiety z opro-
gramowaniem. Ten artykuł przybliży Ci najprzydatniejsze funkcje
Aptitude i ułatwi pracę z nimi. Na koniec obiecuję niespodziankę.
ZapraszamWas również do lektury moich dwóch poprzednich ar-
tykułów na temat zarządzania pakietami w Debianie, w których
opisałem już kilka funkcji Aptitude.

W momencie pisania tego artykułu graficzny interfejs Aptitude wciąż znaj-
dował się jedynie w repozytorium „experimental”. Ponieważ większość osób
pracuje na stabilnej lub testowej wersji Debiana, która udostępnia jedynie inter-
fejs napisany w Ncurses, ten artykuł będzie opierał się na „konsolowej” wersji
Aptitude.

Aby uruchomić Aptitude, wpiszcie w konsoli:
aptitude

Jeśli zrobicie to z poziomu zwykłego użytkownika, nie będziecie mogli niczego
zainstalować, zaktualizować ani usunąć. Z drugiej strony taki tryb jest ideal-
ny, jeśli chcecie jedynie poeksperymentować i przetestować działanie różnych
funkcji.

Po włączeniu Aptitude zobaczycie okno programu podzielone na kilka ob-
szarów. Zaznaczona na niebiesko górna część ekranu to menu oraz znajdujące
się pod nim objaśnienie najważniejszych skrótów klawiszowych. Poniżej na
czarnym tle znajduje się lista dostępnych pakietów. Opis zaznaczonej w danej
chwili grupy pakietów znajduje się w dolnym czarnym bloku. Aby wejść do
górnego menu, wciskamy [Ctrl]+[T]. Po menu poruszamy się za pomocą strza-
łek, za pomocą klawisza [Enter] wybieramy poszczególne opcje, a wciskając
ponownie [Ctrl]+[T] wychodzimy z menu. Opis aktualnie wybranej opcji me-
nu znajdziecie na dole ekranu. Listę wszystkich dostępnych skrótów klawiszo-
wych zobaczycie po wciśnięciu [?], a zamknięcie ją za pomocą [Q]. Wciskając
[Enter] na jednym z wierszy widocznych zaraz po uruchomieniu Aptitude,
rozwiniemy daną grupę (wybierzmy np. „Zainstalowane pakiety”) i zobaczy-

my listę podgrup. Wybierając kolejno podgrupę „admin” a następnie „main”
(odpowiada ona oprogramowaniu zainstalowanym z głównego repozytorium
Debiana), zobaczymy listę zainstalowanych z tej podgrupy programów.

Rysunek 1. Napisany w Ncurses interfejs Aptitude

Na liście pakietów każdemu programowi odpowiada jeden wiersz. Każdy
wiersz zaczyna się od flag, które opisują stan pakietu. Dla przykładu wpis:

piAU nazwa_pakietu +5837kB <brak> 1.160-2

oznacza pakiet „nazwa_pakietu”, który nie jest zainstalowany (p), zostanie za-
raz zainstalowany (i), został automatycznie zaznaczony do instalacji (A) oraz
pochodzi spoza listy „zaufanych” pakietów (U). Po prawej stronie wiersza zoba-
czymy numer aktualnie zainstalowanej wersji programu („<brak>”) oraz numer
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najnowszej dostępnej wersji („1.160-2”) jak również ilość dodatkowego miejsca,
która zostanie użyta po aktualizacji.

Kilka słów na temat flag. Pierwsza flaga odpowiada za aktualny stan pa-
kietu. Najczęściej pojawi się w tym miejscu:
i – dla pakietów zainstalowanych,
p – dla pakietów, które albo nigdy nie były zainstalowane, albo zostały usunięte

razem z plikami konfiguracyjnymi, item[c] – dla pakietów usuniętych, po
których zostały pliki konfiguracyjne.
Druga flaga to tzw. flaga „akcji”. Najczęściej zobaczymy tutaj:

i – pakiet zostanie zainstalowany,
u – pakiet zostanie zaktualizowany,
d – pakiet zostanie usunięty.

Podstawowe operacje
Jeśli chcemy znaleźć jakąś paczkę (np. w celu zainstalowania jej), możemy albo
skorzystać z górnego menu, albo wcisnąć [/] i następnie wpisać jakiś wzorzec.
Zostanie wskazany pakiet, którego nazwa zawiera podany wzorzec. Jeśli jesz-
cze raz wciśniemy [/], Aptitude wskaże kolejny pakiet, którego nazwa pasuje
do podanego wzorca. Backslash [\] działa podobnie z tą różnicą, że wyszukuje
wstecz. Wciskając [L] i wpisując jakąś frazę, ograniczymy zbiór wyświetlanych
pakietów do tych, których nazwa zawiera podany przed chwilą tekst.

W celu zaznaczenia pakietu do instalacji lub aktualizacji, wciskamy [+]
(po uprzednim najechaniu na pakiet). Wciśnięcie [-] spowoduje deinstalację.
Za pomocą [=] „wstrzymamy” pakiet, tzn. nie pozwolimy na jego zaktuali-
zowanie. Aptitude nie wprowadzi zmian natychmiastowo. Zaznaczenie pa-
kietu do instalacji/deinstalacji/aktualizacji spowoduje, że przy jego nazwie
pojawi się litera i/d/u, cały wiersz zostanie podświetlony na kolor zielo-
ny/fioletowy/niebieski oraz zostanie wyświetlona przybliżona liczba mega-
bajtów potrzebnego miejsca (w przypadku instalacji). Zmiany należy następnie
zatwierdzić, ale o tym za chwilę. Aby cofnąć zmiany przed ich zatwierdzeniem,
należy wybrać [Ctrl]+[U]. Aktualizacja wszystkich pakietów naraz nastąpi po
wybraniu [U]. Aby faktycznie dokonać zmian w systemie, musimy na koniec
dwukrotnie wybrać [G], które działa podobnie jak commit w bazach danych.
Zanim zainstalujemy nowe oprogramowanie zadbajmy o aktualizację bazy pa-
kietów, z której korzysta Aptitude – zrobimy to wciskając [U]. Na koniec może-
my zakończyć działanie Aptitude za pomocą [Q] (zamykając wcześniej otwarte
„okna/widoki” – o nich opowiem w dalszej części artykułu).

Zależności
Czasami zmiana stanu pakietu będzie powodem niespełniania zależności mię-
dzy pakietami. Aptitude od razu o tym powiadomi i poda powody takiego
stanu rzeczy. Dla przykładu, próba usunięcia na moim komputerze pakietu
„kde-core” spowoduje pojawienie się 3 komunikatów (znaków) ostrzegaw-
czych. Pierwszy to informacja o liczbie niespełnionych zależności (w górnej
belce). Drugi to zaznaczone na czerwono pakiety, które zależą od usuwanego
pakietu (na liście pakietów). Trzeci komunikat to propozycja rozwiązania pro-
blemu, która pojawia się w dolnej belce okna. Aby szybko znaleźć uszkodzone
pakiety (czyli np. takie, które mają niespełnione zależności), wybierz [B]. Apti-
tude zaproponuje Ci co najmniej jedno rozwiązanie problemu z zależnościami.
Wciskając [E], zobaczysz pierwsze, a wciskając [.] oraz [,], będziesz mógł obej-
rzeć pozostałe. Aby wybrać konkretne rozwiązanie, wybierz [A].
Uwaga: Aptitude automatycznie wybierze i zastosuje swoją pierwszą propozy-
cję, jeśli sami nie wybierzemy innej!

Rysunek 2. Problemy z zależnościami
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Jak to czytać, czyli o widokach
Przeglądając pakiety w dolnej połowie ekranu, zobaczymy opis aktualnie za-
znaczonego pakietu. Wciskając [I] możemy zmienić rodzaj wyświetlanych in-
formacji. Do wyboru jest m. in. opis pakietu oraz opis jego zależności. [C]
wyświetli changelogi danego pakietu.

Aptitude pozwala na pracę z kilkoma „widokami” naraz. Widok to po pro-
stu to wszystko, co pojawia się pod górną niebieską belką, na której znajduje
się lista aktualnie otwartych widoków. Nowy widok jest otwierany na przykład
wtedy, gdy wciskasz [Enter] na konkretnym pakiecie. W tym przypadku nowy
widok będzie zawierał kompletny opis danego pakietu. Aby zamknąć dany
widok, wciśnij [Q], a żeby przełączać się między różnymi widokami – wciśnij
[F6] i [F7].

Bezpieczeństwo
Każdy menedżer pakietów oparty na APT korzysta z repozytoriów zapisanych
w pliku sources.list. Skąd mamy pewność, że dane repozytorium zawiera właści-
we programy, a nie podmienione pakiety z wirusami i/lub końmi trojańskimi?
Od jakiegoś czasu APT korzysta z ochroniarza opartego na popularnym syste-
mie szyfrującym GPG, który sprawdza, czy instalowane oprogramowanie jest
identyczne z tym, znajdującym się na oficjalnych serwerach Debiana. Jeśli dany
program różni się od tego umieszczonego na głównym serwerze Debiana lub
pochodzi spoza oficjalnego repozytorium Debiana (uwaga: nie wszystkie pro-
gramy spoza tego serwera to trojany, czasami to bardzo popularne i przydatne
oprogramowanie), wtedy Aptitude uraczy nas ostrzeżeniem. Jeśli chcesz, aby
Aptitude/APT zaufał dodatkowemu serwerowi, musisz zdobyć klucz publicz-
ny, którym podpisuje się listę pakietów tego serwera. Zazwyczaj będzie to plik z
rozszerzeniem asc – na przykład nowy.asc. Następnie w pliku /etc/apt/trusted.gpg
należy dodać wpis:

gpg --no-default-keyring --keyring /etc/apt/trusted.gpg --import newkey.asc

Od tej pory Aptitude będzie ufał nowemu serwerowi tak jak innym mirrorom
Debiana.

Słów kilka o szukaniu
Aptitude posiada dość rozbudowany system przeszukiwania bazy pakietów.
Poniżej podaję kilka najpopularniejszych przykładów.

Jeśli chcemy znaleźć pakiet zawierający w nazwie słowo „cos_tam”, wpisu-
jemy (po uprzednim wciśnięciu [/]):
?name(’’cos_tam’’)

Cudzysłowy nie są konieczne, ale pozwalają ominąć kłopoty związane
z tzw. znakami specjalnymi. Równoważnie do powyższego możemy napisać:
-n aptitude

Podobnie jak ?name(), większość zamieszczonych poniżej poleceń ma swoją
skróconą wersję.
?not(wzorzec) – wybierz pakiety, które nie pasują do wzorca
?action(zmiana) – wybierz pakiety, które zostały zaznaczone do zmian (np.

„install”, „upgrade”
?and(wzorzec1, wzorzec2) – wybierz pakiety, które pasują do wzorca1 i wzor-

ca2
?automatic – znajdź pakiety, które zostały zainstalowane automatycznie
?conflicts(wzorzec) – wybierz pakiety, które powodują konflikt z pakietami,

które pasują do wzorca
?config-files – znajdź pakiety, które zostały usunięte, ale po których zostały

pliki konfiguracyjne
?description(wzorzec) – wybierz pakiety, których opis pasuje do wzorca
?or(wzorzec1, wzorzec2) – wybierz pakiety, które pasują do wzorca1 lub wzor-

ca2

Rysunek 3. Wcale Wam się nie wydaje, to naprawdę jest saper!
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Niespodzianka
Chcesz sobie zrobić przerwę od instalowania i usuwania pakietów? Nie musisz
w tym celu zamykać Aptitude. Wejdź do menu ([Ctrl]+[T]), wybierz „Saper”
i zagraj w . . . sapera. A może chcesz porozmawiać z Aptitude? Wybierz w kon-
soli po kolei następujące komendy:

aptitude moo
aptitude moo -v
aptitude moo -vv
aptitude moo -vvv
aptitude moo -vvvv
aptitude moo -vvvvv
aptitude moo -vvvvvv

Jeśli opanujesz ten wprowadzający zestaw komend, zajrzyj koniecznie do doku-
mentacji Aptitude [1]. Tam czeka na Ciebie jeszcze mnóstwo opcji do odkrycia.
Udanej zabawy!

Odnośniki
[1] http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/doc/en/ – Aptitude

user’s manual

Znalezione w sieci. . .
Goosh = Google in the Shell
Na stronie [1] każdy wielbiciel powłoki systemowej poczuje się jak u siebie
w domu. Goosh obleka algorytmy Google w interfejs tekstowy przypomina-
jący wiersz poleceń basha. Żadnych przycisków i pól formularza – po prostu
wpisujemy hasło i wciskamy Enter. Jak na „konsolę” przystało, Goosh posiada
też zestaw poleceń specjalnych. Ich pełną listę uzyskamy wpisując help. Samą
nazwę Goosh da się natomiast łatwo rozszyfrować jako Goo(gle)+Sh(ell).

Rysunek 1. Goosh – konsolowy interfejs Google

Odnośniki
[1] http://goosh.org
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KKaattaa lloogg aappll iikkaaccjj ii dd llaa SSUUSSEE LLiinnuuxx EEnntteerrpprrii ssee ii iinnnnyycchh
ddyyssttrryybbuuccjj ii LLiinnuukkssaa

Jeżeli jesteś użytkownikiem Linuksa, wykorzystaj
maksymalnie jego możliwości – zapoznaj się z katalogiem
aplikacji dla SUSE Linux Enterprise i innych dystrybucji
Linuksa.

Jeżeli jesteś producentem aplikacji linuksowych, dodaj
swoją aplikację do katalogu i poinformuj o niej tysiące
nowych klientów w Polsce. Zapraszamy również do
przystąpienia do bezpłatnego programu dla Partnerów
Technologicznych firmy Novell.

Zapraszamy na: wwwwww..ssuussee..ppll //kkaattaa lloogg

http://www.suse.pl/katalog/


Programowanie

Kurs PHP – część I
Krzysztof Biskup Irish

W świetle rozwijających się szybko apli-
kacji web, nie sposób nie dostrzec jak istotny
wkład w ich rozwój wnosi język skryptowy
PHP, dlatego postanowiłem przybliżyć jego
składnię i zastosowanie czytelnikom Drago-
nia Magazine. To jest pierwsza część z nowej serii artykułów po-
święconych właśnie temu językowi programowania.

Wstęp
Jak już wcześniej pisałem, PHP to język skryptowy przetwarzany zazwyczaj na
komputerze pełniącym rolę serwera WWW. Bardzo często PHP współpracuje
z serwerem Apache, ale warto podkreślić, że może współdziałać z każdym
innym serwerem. Jeżeli korzystasz z dystrybucji Linuksa, prawie na pewno
masz gotowy pakiet instalacyjny PHP, ale nawet gdybyś takowego nie posia-
dał, bez najmniejszych problemów możesz go pobrać ze strony [1]. PHP jest
rozpowszechniane na zasadach PHP License.

Historia
Pierwsza wersja języka PHP (ang. Personal Home Page/Forms Interpreter) została
stworzona w 1994 przez duńskiego programistę Rasmusa Lerdorfa. Była ona
modyfikacją zapisaną w języku C napisanych wcześniej w Perlu skryptów sta-
tystyk odwiedzin witryny internetowej. 8 czerwca 1995 roku autor udostępnił
ich kod źródłowy pod nazwą PHP Tools 1.0. Kolejne lata przynosiły wzrost
popularności nowego narzędzia webmasterów. Bardzo istotnym wydarzeniem
w rozwoju języka PHP było w zainteresowanie się nim dwóch programistów:
Zeev Suraski i Andi Gutmans. To właśnie oni przepisali całkowicie od nowa
kod PHP i tak właśnie narodziło się PHP 3. Późniejsze lata przynosiły kolejne
modyfikacje i ulepszenia języka, który z roku na rok zyskiwał coraz to szersze
rzesze zwolenników. W dniu pisania tego artykułu stabilna wersja to PHP 5.2.8
pochodząca z 8 grudnia 2008 roku, którą można pobrać ze strony [1].

Początki
Aby móc korzystać z PHP, musimy każdy dokument zawierający kod skryp-
tu poddać interpretacji. Dlatego strony zawierające kod PHP mają najczęściej
rozszerzenie php. Do osadzania w dokumencie HTML kodu PHP najczęściej
używamy znaczników
<?php

do jego rozpoczęcia oraz
?>

do zakończenia. Pomiędzy tymi dwoma znacznikami umieszczamy treść skryp-
tu, czyli polecenia języka PHP. Jeden z prostszych skryptów może wyglądać
następująco:
<?php
echo "Hello world";
?>

W wyniku jego działania uzyskamy na wyświetlonej stronie tekst Hello world.
Są jeszcze inne sposoby umieszczania PHP w dokumencie HTML.
<?
echo "Hello world";
?>

Różnica ogranicza się do pominięcia słowa php. Te dwa sposoby wykorzysty-
wane są najczęściej. Możliwe są jeszcze dwa inne:
<script language="php">
echo "Hello world";
</script>

i ostatni, zazwyczaj domyślnie wyłączony:
<%
echo "Hello world";
%>

Jest to sposób charakterystyczny dla aplikacji ASP.
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Zmienne
W języku PHP wszystkie nazwy zmiennych zaczynają się od znaku $, po któ-
rym jako pierwszy znak musi pojawić się litera lub znak podkreślenia. Kolejne
znaki mogą być dowolnymi znakami alfanumerycznymi. Ważną kwestią, na
którą muszą zwrócić uwagę użytkownicy, to fakt, iż wielkość liter w nazwie
zmiennej ma znaczenie. W języku PHP nie ma konieczności wcześniejszego
deklarowania zmiennych, nie określa się też ich typów.
Zmienne można podzielić na dwie grupy: globalne i lokalne. Zmienne global-
ne dostępne są w całym skrypcie. Zmienne lokalne dostępne są tylko w danej
funkcji, w tej której zostały pierwszy raz użyte (zadeklarowane).
Choć w języku PHP nie podajemy typu, to jednak jest on określany i jest to czy-
nione na podstawie danych. Ogólnie rzecz biorąc, zmienne możemy podzielić
na:
– liczby całkowite,
– liczby zmiennopozycyjne,
– łańcuchy znaków,
– zmienne logiczne,
– zmienne tablicowe,
– obiekty.
Przyjrzyjmy się nieco dokładniej poniższemu przykładowi obrazującemu pro-
stą zasadę posługiwania się zmiennymi.
<?php
$a=1;
$b=2;
$c=’ala’;
$d=$a+$b+$c;
echo $d;
$d=$a.$b.$c;
echo "<br>";
echo $d;
?>

Rysunek 1. Efekt działania skryptu

Jak widać w przykładzie mamy użyte trzy zmienne $a, $b i $c. Pierwsze
dwie mają przypisane wartości liczbowe odpowiednio 1 i 2, natomiast trzecia
zmienna ma przypisany ciąg znaków ala. Zwykłe dodawanie wszystkich trzech
zmiennych daje w wyniku wartość 3, ponieważ ciąg znaków nie dał się prze-
kształcić na liczbę, więc zwrócił wartość zero. Zupełnie inaczej ma się sprawa,
gdy dodajemy ciągi znaków – efekt to sklejenie wszystkich zmiennych.

Operatory
W języku PHP jest bardzo szeroka gama operatorów. Najczęściej używane to:

Nazwa Znaczenie
! negacja
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
% reszta z dzielenia
. dodawanie łańcuchów znaków
= przypisanie
==, !=, <, >, >=, <= porównanie
++ inkrementacja
−− dekrementacja
AND suma logiczna
XOR iloczyn logiczny
OR różnica logiczna

Na tym zakończę tą pierwszą krótką część kursu PHP. W kolejnej zajmiemy się
wykorzystaniem powyższych operatorów w praktycznych przykładach.

Odnośniki
[1] http://www.php.net/downloads.php
[2] http://www.php.net/
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GTK Themes – poradnik, część druga
Rafał Pakos Olejnik
Tak jak obiecałem w poprzednim numerze, w drugiej części po-
radnika zajmiemy się opisem poszczególnych elementów interfej-
su.

Opis elementów
Posłużę się materiałami ze strony Gnome.

/GnomePanel
Panel posiada klasę PanelToplevel Przykład: ten kod powinien zadziałać dla
paska menu w panelu (np. lista okien, aplet Menu bar):

widget_class "PanelToplevel.*.GtkMenuBar" style "panel-menu"

/GtkButton
Przycisk to chyba najprostszy element, należy jedynie pamiętać, że używany jest
w elementach ../GtkComboBox, ../GtkTreeView i ../GtkOptionMenu. Wygląda
on tak:

Wartości:
default-border {1, 1, 1, 1}
default-outside-border {0, 0, 0, 0}
child-displacement-x 0
child-displacement-y 0
displace-focus FALSE
inner-border {1, 1, 1, 1}
{1, 1, 1, 1} znaczy: {left, right, top, bottom}.
Wygląd przycisku, gdy ustawimy interior-focus = 1:

Wygląd przycisku, gdy ustawimy interior-focus = 0:
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/GtkCheckButton
Wygląda on tak:

Wartości:
indicator-size 13 – wielkość kwadracika lub kółeczka,
indicator-spacing 2 – odległość pomiędzy tekstem a kwadratem.

Wygląd z exterior focus:

Wygląd z interior focus

/GtkColorButton
Jest to zwykły przycisk (GtkButton) z GtkFrame w środku.

Opis znajduje się w punktach GtkButton i GtkFrame.

/GtkComboBox
Pozwala na wybieranie z listy. Zawiera w sobie GtkButton oraz GtkFrame, dane
zapisane są w GtkCellView.

Wartości:
appears-as-list FALSE – ustawiamy tutaj czy dane mają wyglądać jak lista, czy
jak zwykłe menu.

/GtkComboBoxEntry
Wygląda tak:

Zachowuje się jak poprzednik.

/GtkEntry
Jest to zwykłe pole tekstowe.
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Wartości:
inner-border {2 ,2 ,2 ,2} – odległości pomiędzy tekstem a ramką.
Wygląd z GtkWidget::interior-focus = 1

Wygląd z GtkWidget::interior-focus = 0

/GtkFrame
Rysuje ramki dookoła innych elementów, wygląda tak:

/GtkMenu
Zwykłe menu. :)
Wartości:
vertical-padding 1
horizontal-padding 0
vertical-offset 0
horizontal-offset -2
double-arrows TRUE
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/GtkMenuBar
Zwykły MenuBar:

Wartości:
shadow-type GTK_SHADOW_OUT
internal-padding 1

x/ythickness nie są używane, gdy ustawimy GTK_SHADOW_NONE.

/GtkMenuItem
Każdy element w GtkMenu jest typu GtkMenuItem.
Wartości:
selected-shadow-type GTK_SHADOW_NONE
horizontal-padding 3
toggle-spacing 5
arrow-spacing 10

/GtkNotebook

Wartości:
has-secondary-backward-stepper FALSE
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has-secondary-forward-stepper FALSE
has-backward-stepper TRUE
has-forward-stepper TRUE
tab-overlap 2
tab-curvature 1

/GtkProgressBar
Zwykły pasek postępu:

Wartości:
xspacing 7 - dodatkowy odstęp,
yspacing 7 - dodatkowy odstęp.

/GtkRadioButton
Działa tak samo jak GtkCheckButton:

/GtkScale
Wygląda to tak:

Wartości:
slider-length 31
value-spacing 2

Dodatkowo można używać wartości z GtkRange:
slider-width 14
trough-border 1
stepper-size 14
stepper-spacing 0
arrow-displacement-x 0
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arrow-displacement-y 0
activate_slider FALSE
trough-side-details FALSE
trough-under-steppers TRUE

/GtkSpinButton

Wartości:
shadow-type GTK_SHADOW_IN

/GtkStatusbar

Wartości:
shadow-type GTK_SHADOW_IN

/GtkTreeView

Wartości:
expander-size 12
vertical-separator 2
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horizontal-separator 2
allow-rules TRUE
indent-expanders TRUE
row-ending-details FALSE
grid-line-width 1
tree-line-width 1
grid-line-pattern ”\1\1”
tree-line-pattern ”\1\1”
Więcej ustawień odnośnie konkretnych programów znajdziecie tutaj [1].

Hierarchia obiektów
W pewnych przypadkach, mimo iż ogólnie napisany przez nas styl działa, na-
trafimy na błędy w niektórych programach (najczęściej spotykane w Evolution,
OpenOffice, Firefox itp.). Nie jest to nasza wina, a budowy tych programów.
Wtedy też trzeba się posiłkować pisaniem dodatkowego kodu dla konkretnych
elementów. Bardzo przydatnym dodatkiem jest ten opis hierarchii elementów
[2]. Warto też korzystać z głównej strony Gnome Live [3].

Zakończenie
Poradnik jest cały czas w trakcie poprawiania. W miarę możliwości staram się
dodawać nowe informacje (na przykład opis używania pixmap, Wasze inne
propozycje?), jak i poprawiać wykryte błędy.

Odnośniki
[1] http://live.gnome.org/GnomeArt/Tutorials/GtkThemes/StyleProperties
[2] http://library.gnome.org/devel/gtk/unstable/ch01.html
[3] http://live.gnome.org/Home

Znalezione w sieci. . .
Bezpłatne podręczniki SUSE od Novella
Novell udostępnił [1] dwa bezpłatne podręczniki poświęcone systemowi SUSE
Linux Enterprise Desktop 10 (wszystkie wskazówki zawarte w książkach równie
dobrze pasują do openSUSE). Podręczniki zostały wydane na licencji Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5, co oznacza, że wolno
je kopiować, rozprowadzać, przedstawiać oraz opracowane na jego podstawie
utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych, przy zachowaniu autorstwa
Novell Inc. Książki udostępniono w formacie PDF.

Pierwszy podręcznik omawia:
– idee oprogramowania Open Source,
– instalację SUSE Linux Enterprise Desktop 10,
– obsługę oraz personalizację środowiska graficznego GNOME i KDE,
– przeglądarkę stron www Firefox,
– pakiet biurowy OpenOffice,
– komunikator Gaim (Pidgin),
– klienta pocztowego Evolution,
– program graficzny Gimp,
– programy do odtwarzania muzyki i filmów.

Drugi podręcznik zawiera bardziej zaawansowane tematy:
– narzędzia YaST (ustawienia sieci, zarządzanie użytkownikami, instalacja

i usuwanie oprogramowania, konfiguracja drukarek),
– powłoka Shell i narzędzia Linuksa (wszystko, co trzeba wiedzieć na temat

posługiwania się konsolą + opis edytora Vi).

Odnośniki
[1] http://www.novell.com/poland/resourcecenter/podreczniki.html
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Linux w biurze – KSpread
Krzysztof Biskup Irish

Już od kilku numerów przedstawiam kolejno aplika-
cje biurowe dostępne w systemie GNU/Linux. Po-
przednio prezentowałem w Dragonii arkusz kalku-
lacyjny Gnumeric należący do pakietu biurowego
GNOME Office. Dziś pora przedstawić jego kon-
kurenta w środowisku KDE. Chodzi tu oczywiście
o program KSpread z pakietu biurowego KOffice.

Rysunek 1. Strona domowa programu KOffice

Na początek trochę historii
Program KSpread zaliczyć można do grupy nieco starszych arkuszy kalkula-
cyjnych, ponieważ jego pierwsze wydanie miało miejsce już w 1998 roku. Nie
należy tego odbierać jako minus, a wręcz przeciwnie – przez cały ten okres
program był wzbogacany i rozwijany.

Od samego początku aplikacja ta należała do pakietu KOffice tworzonego
przez KSpread Team. Jest ona przeznaczona dla środowiska graficznego KDE
i jako wolne oprogramowanie rozpowszechniana jest na warunkach licencji
GNU LGPL. Na czas powstawania tego artykułu najnowsza stabilna wersja
programu to 1.6.3 a została wydana 7 czerwca 2007 roku. Warto zauważyć, że
cały czas trwają prace nad kolejną wersją. Dla zainteresowanych: 19 listopada
projekt KDE ogłasza wydanie KOffice 2.0-beta-3, trzeciej wersji beta KOffice
2.0, co wskazuje na to, że niedługo może pojawić się wersja stabilna.

Skąd pobrać i jak zainstalować?
KSpread, jak już wcześniej pisałem, jest częścią większego pakietu KOffice i jest
dołączony do większości dystrybucji Linuksa. Jeżeli nie posiadamy programu
lub nie jest to jego najnowsza wersja, można go pobrać z oficjalnej polskiej
strony projektu (http://koffice.org.pl/) lub innych serwerów lustrzanych.

Obsługiwane formaty
Domyślnym formatem KSpreada jest OpenDocument, jednakże może on im-
portować kilka innych formatów, włączając w to formaty programów Microsoft
Excel, Applix, Quattro Pro, format CSV oraz kilka innych mniej popularnych.
Choć lista importowanych dokumentów jest dość długa, niestety z kompatybil-
nością nie jest tak „kolorowo”. Po poddaniu próbie otwarcia przeciętnie skom-
plikowanego arkuszu programu MS Excel, KSpread trochę mnie rozczarował.
Część komentarzy się nie wyświetliła, komórki zmieniły swoje rozmiary i po-
wiązania zostały utracone.
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Rysunek 2. Okno programu

Aby rozwiać moje wątpliwości zaimportowałem, ten sam dokumentu
w programach Gnumeric i Calc. Efekt był nieporównywalnie lepszy. Oba z pro-
gramów praktycznie bezbłędnie otworzyły dokument, nawet z drobnymi deta-
lami jak szerokości kolumn.

Rysunek 3. Okno dialogowe importu dokumentów

Trzeba w tymmiejscu jednoznacznie stwierdzić, że w tej dziedzinie programiści

projektu mają dużo do poprawy. Znacznie lepiej przedstawia się eksportowa-
nie, które działa znacznie lepiej.

Rysunek 4. Okno eksportowania dokumentu

Pierwsze wrażenia
Już po uruchomieniu widać, że KSpread jest częścią pakietu KOffice. Świadczy
o tym charakterystyczne okno wyboru szablonu dokumentu.

Rysunek 5. Okno dialogowe wyboru typu dokumentu

Miłe jest też to, że czas uruchamiania aplikacji jest stosunkowo krótki, nawet
w przypadku wczytywania dokumentów w innych formatach niż domyślny.
Interfejs programu KSpread nie odbiega od standardów przyjętych dla arkuszy
kalkulacyjnych. Niestety, po raz drugi wykonując prostą czynność, napotkałem
błędne działanie programu. Chcąc szybko przygotować ciąg liczb (argumentów
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funkcji) metodą przeciągania (kopiowania) zależności, otrzymałem zaskakujący
efekt, który przedstawiają rysunek 6 i rysunek 7.

Rysunek 6. Zaznaczenie komórek

Rysunek 7. Skopiowanie zaznaczenia – wynik

Nawet nie wiem, dlaczego tylko w pierwszej komórce (A4) została wstawiona
poprawna wartość. Wyzerowanie pozostałych jak dla mnie to zupełna niewia-
doma. Przy modyfikowaniu typu komórek też czasem zdarzają się dziwne
błędy, których pochodzenie jest dla mnie nie bardzo zrozumiałe. Tak więc,
krótko ujmując, pierwsze wrażenia, jakie wywarła na na mnie praca z arku-
szem KSpread, nie były zbyt pozytywne. Ale pomyślałem: nie można oceniać
programu po tak krótkich „oględzinach” – dlatego postanowiłem zapoznać się
z jego bardziej zaawansowanymi opcjami. I oczywiście problem dało się prosto
rozwiązać poprzez zastosowanie do wypełniania danych ciągu wartości.

Rysunek 8. Wypełnianie komórek danymi o określonych wartościach

Jakie możliwości?
Jak w każdym inny arkuszu kalkulacyjnym, także i KSpread umożliwia od-
dzielnie formatowanie komórek. Dostęp do tego uzyskujemy klikając na danej
komórce lub grupie zaznaczonych komórek prawym klawiszem myszy i wy-
bierając tę pozycję z podręcznego menu.

Rysunek 9. Okno wstawiania funkcji

Do możliwości KSpread należą:
– obsługa wielu tabel i arkuszy,
– możliwość korzystania z szablonów,
– wiele rodzajów wykresów do przedstawiania danych graficznie,
– obsługa nagłówka i stopki,
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– ponad 100 funkcji, takich jak: średnie, sumy, wartość bezwzględna, funkcje
trygonometryczne, odchylenie standardowe, wariancje oraz wiele innych,

– sortowanie,
– obsługa skryptów,
– listy,
– sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,
– komentarze,
– serie (dni tygodnia, miesiące, numeracja itp.),
– warunkowe kolorowanie komórek,
– odnośniki,
– formatowanie kolumn, wierszy i komórek.

Rysunek 10. Kreator wstawiania wykresu

Choć nazwy funkcji są w języku angielskim, to jednak ich opis już jest w języku
polskim. Oczywiście nawet angielskie nazwy są problemem dla rozpoczyna-
jących pracę z tą aplikacją, z czasem jednak nabieramy odpowiedniej wprawy
i biegłości w nazewnictwie.

W przygotowaniu wykresu pomaga nam kreator. Dzięki niemu w bardzo
prosty sposób przygotujemy odpowiedni wykres. Do dyspozycji mamy 8 typów

wykresów i choć to mniej niż udostępnia Gnumeric, powinno nam bezproble-
mowo wystarczyć.

Rysunek 11. Typy wykresów dostępne w KSpread

Rysunek 12. Okno konfiguracji programu KSpread
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KSpread można skonfigurować do własnego gustu estetycznego i zastosowań.
Wykorzystując do tego celu odpowiednie ustawienia. Można także konfiguro-
wać, ukrywać i włączać paski narzędzi.

Rysunek 13. Okno konfiguracji pasków narzędzi

Przeznaczenie
Wydaje mi się, że program KSpread, choć wymagający jeszcze sporo poprawek,
to niezły arkusz kalkulacyjny mogący pomóc w wielu pracach biurowych. Pro-
gram dysponuje możliwościami porównywalnymi z komercyjnymi aplikacjami
tego typu. Program na moim komputerze działał bardzo szybko i przy tym nie
posiadał wielkich wymagań.

Krótka ocena
Na plus:
– szybkość działania,
– prosta obsługa,
– duża liczba obsługiwanych formatów.

Na minus:
– niekompletna polska lokalizacja,
– brak polskich nazw funkcji,

– obsługa wielu formatów zawiera poważne błędy,
– drobne błędy w prostych operacjach kopiowania.

Co dalej?
W kolejnym numerze Dragonia Magazine postaram się przedstawić dostępne
na rynku aplikacje do tworzenia prezentacji.

Odnośniki
[1] http://www.koffice.org/kspread/
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Aria2
Karol Kozioł
Aria2 jest szybkim konsolowym menedżerem ściągania plików,
mającym jednak duże możliwości. Wprawdzie każda przeglądar-
ka WWW posiada własny menedżer downloadu (często oparty
na wget) a programów do ściągania plików via BitTorrent jest co
najmniej kilka, niemniej zawsze warto spróbować czegoś nowego.

Instalacja
Program aria2 instaluje się tak, jak zazwyczaj instaluje się oprogramowanie. Po
skonfigurowaniu odpowiednich repozytoriów:
– użytkownicy SuSE wykonują zypper in aria2,
– użytkownicy Fedory – yum install aria2,
– użytkownicy Debiana – apt-get install aria2,
– użytkownicy Mandrivy urpmi aria2,
– użytkownicy Gentoo – emerge aria2,
– użytkownicy Archa – pacman -S aria2,
– użytkownicy Slackware’a sami sobie skompilują.

Użytkowanie
Aby ściągnąć plik z Sieci, wystarczy wydać polecenie:

aria2c http://host/image.iso

którego wykonanie domyślnie zapisze nam plik w bieżącym katalogu (zazwy-
czaj w katalogu domowym). Można jednak zdefiniować katalog, w którym aria2
ma nam zapisać plik. Wystarczy do powyższego polecenia dodać przełącznik
-d.

aria2c -d /path/to/dir http://host/image.iso

Dla przykładu ściągniemy 28-my numer Dragonia Magazine do katalogu o na-
zwie moje_dragonie umieszczonego w katalogu domowym:

aria2c -d /home/user/moje_dragonie \
http://strefamandrivy.pl/download/dragonia_nr28.zip

Aria2 wyświetli nam w konsoli informacje o przebiegu transferu (liczba ściąga-
nych plików, czas i średnia szybkość ściągania) i jego pomyślnym zakończeniu.
Przedstawiają się one mniej więcej następująco:

axio@localhost:~> aria2c http://strefamandrivy.pl/download/dragonia_nr28.zip

2009-02-26 01:41:16.947160 WARN - You may encounter the certificate verification
error with HTTPS server. See --ca-certificate and --check-certificate option

[#1 SIZE:7.9MiB/8.1MiB(96%) CN:1 SPD:219.90KiB/s ETA:01s]
2009-02-26 01:41:38.647322 NOTICE - Ściąganie zakończone: ./dragonia_nr28.zip

Download Results:
gid|stat|avg speed |path/URI
===+====+===========+==========================================================

1| OK| 388.8KiB/s|./dragonia_nr28.zip

Status Legend:
(OK):download completed.

Aby wstrzymać ściąganie pliku, należy wcisnąć Ctrl+C w konsoli. Natomiast
aby wznowić ściąganie pliku, należy wydać powyższe polecenie ściągające jesz-
cze raz (trzeba tylko pamiętać o podaniu tego samego katalogu do zapisu pliku,
co wcześniej).

Ściągany plik możemy zapisać też pod inną niż oryginalna nazwą. Służy
do tego przełącznik -o. Dla przykładu:
aria2c -o obraz.iso http://host/image.iso

ściągnie z serwera plik image.iso i zapisze go pod nazwą obraz.iso.
Aria2 domyślnie używa 5 połączeń do ściąganego pliku. Jeśli jednak uwa-

żamy, że jest to za dużo (bo np. zbytnio obciąży nam połączenie sieciowe), to
możemy ustalić liczbę połączeń programu aria2 z Internetem na np. 2 połącze-
nia poleceniem:
aria2c -s2 http://host/image.iso

Program umożliwia też ściąganie jednego pliku z kilku serwerów na raz (jed-
nego głównego i kilku mirrorów), co powinno przyspieszyć czas ściągania.
aria2c http://host/image.iso http://mirror1/image.iso
http://mirror2/image.iso

Powyższe polecenie można nieco pokomplikować dodając przełącznik -s.
aria2c -s2 http://host/image.iso http://mirror1/image.iso
http://mirror2/image.iso
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W tym przypadku aria2 będzie ściągać plik w pierwszej kolejności z serwera
głównego i mirrora nr 1, a mirror nr 2 będzie traktować jako zapasowy (będzie
z niego pobierać plik tylko w razie niedostępności jednego z dwóch najpierw
wpisanych serwerów).

Aria2 potrafi też ściągać pliki na podstawie informacji zdefiniowanych przez
protokoły Metalink i BitTorrent.
aria2c http://host/file.metalink

aria2c http://site/file.torrent

Bardziej zaawansowane opcje
Przełącznik -P pozwala na parametryzację adresu pliku do ściągnięcia. Jeśli
chcielibyśmy ściągnąć od razu kilka plików o podobnych nazwach, np. pliki
o nazwach w01.pdf, w02.pdf, w03.pdf i w04.pdf z serwera http://jakiśtamserwer.net/
to wystarczy wydać polecenie:
aria2c -Z -P http://jakiśtamserwer.net/w[01-04].pdf

Z bardziej życiowych przykładów – jeśli chcemy ściągnąć numery 26, 27 i 28
Dragonii to wydajemy polecenie:
aria2c -Z -P http://strefamandrivy.pl/download/dragonia_nr[26-28].zip

Opcja -Z jest rekomendowana, jeśli każdy plik ma być ściągany w odrębnej se-
sji, co powinno zachodzić, jeśli każdy z wyżej wymienionych plików jest inny.
Przełącznika -P możemy też użyć, gdy ściągamy jeden plik z kilku serwerów
na raz (tak jak w jednym z przykładów powyżej):
aria2c -P http://{host1,host2,host3}/file.iso

Aria2 potrafi zarządzać też szybkością ściągania pliku. Możemy np. określić
maksymalną szybkość ściągania (gdy mamy słabe łącze lub ograniczoną przez
operatora sieci szybkość transferu danych):
aria2c --max-download-limit=200K http://host/image.iso

lub też określić minimalną graniczną prędkość ściągania – gdy transfer spadnie
poniżej tej wartości, to ściąganie pliku zostanie anulowane:
aria2c --lowest-speed-limit=10K http://host/image.iso

Prędkości możemy określać w jednostkach KB/s (symbol K) lub MB/s (symbol
M).

Aria2 potrafi też czerpać informację z tekstowego pliku z danymi. Wystarczy
wpisać do pliku z danymi (załóżmy, że nazwiemy go input.txt) adresy plików,

które chcemy ściągnąć z odpowiednimi parametrami. Następnie uruchamiany
program poleceniem:

aria2c -i input.txt

i czekamy na koniec transferu. . . to jest robimy sobie herbatkę, czytamy zale-
głe numery Dragonii, gramy w gry sieciowe itp. Przykładowy plik z danymi
o transferze input.txt wygląda następująco:

http://server1/plik_1.iso
dir=moje_iso
out=obraz_1.iso

http://server2/plik_2.iso
dir=moje_iso
out=obraz_2.iso

http://server3/plik_3.iso

Opcja dir to oczywiście ścieżka do katalogu, w którym ma być zapisany ścią-
gnięty plik, a opcja out odpowiada za to, pod jaką nazwą ma zostać zapisany
ściągnięty plik. Proszę zauważyć, że dla ściąganego pliku o nazwie plik_3.iso
nie zdefiniowano ani opcji dir, ani out. W takim razie plik ten zostanie zapi-
sany w aktualnym katalogu roboczym (tzn. w tym, w którym wywołaliśmy
polecenie transferu) pod swoją oryginalną nazwą.

Oczywiście to, co opisałem, to nawet nie jest połowa opcji programu aria2.
Aby poznać więcej jego możliwości, polecam wejść na stronę domową progra-
mu [1] lub też poczytać man aria2c.

GUI
Aria2 jest programem konsolowym, ale jak każdy lepszy konsolowy program
doczekał się też graficznej nakładki. GUI do programu aria2 są aż trzy: aria2fe
[2], aria2::gui [3] oraz karia2 [4]. Jednakże wydaje się, że wszystkie trzy przestały
się rozwijać z końcem roku 2007.

Odnośniki
[1] http://aria2.sourceforge.net/ – strona domowa programu aria2
[2] http://members.cox.net/aria2fe/ – strona domowa programu aria2fe
[3] http://www.martin-achern.de/wgetgui/aria2gui.html – strona domowa progra-

mu aria2::gui
[4] http://sourceforge.net/projects/karia2/ – strona domowa programu karia2
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Dvd-slideshow – mały program do tworzenia
wielkich prezentacji
Aleksandra Brzezińska
Chyba każdy z nas posiada w zakamarkach swego dysku jakieś
zdjęcia, którymi chciałby pochwalić się szerszej publiczności. Z re-
guły w takim wypadku publikujemy swoje fotki na jakiejś stronie
internetowej (niekoniecznie mam na myśli wątpliwą artystycznie
twórczość umieszczaną na pewnym portalu społecznościowym),
bądź zaciągamy opierającą się rodzinkę przed ekran monitora –
jedną ręką klikając kolejne zdjęcia, drugą łapiąc wierzgającego bra-
tanka. . . A co powiedzielibyście na prezentację w formie filmu, ze
ścieżką dźwiękową i „wszystkimi bajerami”? Fajnie? O tym wła-
śnie traktował będzie niniejszy artykuł.

Słowo wstępne
Nie pamiętam już, kiedy natknęłam się na ten program – jedno jest pewne: było
to dawno i, jak to z reguły w takich wypadkach bywa, zupełnie nie a propos.
Program nazywa się dvd-slideshow i dokładnie temu służy. Dvd-slideshow
opisywany jest przez twórcę jako „a group of Linux commandline programs
that creates a slideshow-style dvd from groups of pictures” [1]. Właśnie owo
„commandline programs” przyciągnęło moją uwagę, jako że programy takie
z reguły cechują się prostotą użytkowania – zapuszczamy jakiś skrypcik, bez
zbędnego klikania i przedzierania się przez stos zakładek oraz opcji. Spodzie-
wałam się łopatologicznej edycji plików tekstowych – i nie zawiodłam się.

Program możemy ściągnąć z repozytorium projektu [2] bądź swojej dys-
trybucji. Instalacja nie przedstawia sobą nic ciekawego, więc nie będę się tu
rozwodzić. Nadmienię tylko, że, jak to w wypadku skryptów bywa, potrzebne
są też i inne narzędzia. Z ważniejszych wymienię pakiet ImageMagick.

Zaczynamy
Zakładam, że dvd-slideshow jest już zainstalowane, więc przyjrzyjmy mu się
bliżej. Już po pierwszym rzucie okiem okaże się, że. . . nie ma właściwie na co
patrzeć. Program nie ma ani interfejsu semigraficznego, ani nawet tekstowego.
Co więc ma?

W skład pakietu wchodzi kilka programów o dość sugestywnych nazwach:
– dvd-slideshow – czyli najważniejszy z nich, tworzy pokaz slajdów,

– dvd-menu – tworzy menu przyszłej płyty DVD,
– dir2slideshow – arcyprzydatny program do tworzenia „spisu” zdjęć – pod-

stawy do dalszej konfiguracji slajdów,
– gallery1-to-slideshow – jak informuje nas manual, służy do tego samego co

program powyżej, z tym że źródłem zdjęć nie jest katalog, a on-line’owa
galeria Gallery (polskim użytkownikom raczej nie będzie przydatny),

– jigl2slideshow – też tworzy listę plików, ale z Jason’s Image Gallery (jig) –
i tu nie sądzę, żeby ktoś tego używał. . . .

Po tym krótkim przeglądzie pakietu proponuję zabrać się za coś konstruktyw-
nego – przygotujmy pokaz slajdów. Jedyne, co nam będzie potrzebne, to zbiór
fotek – na początek proponuję nieszczególnie spory, jako że renderowanie filmu
trwa dość długo. Pierwszym krokiem będzie wygenerowanie pliku konfigura-
cyjnego zawierającego listę zdjęć, która będzie stanowić podstawę do dalszych
działań – definiowania przejść pomiędzy kolejnymi slajdami oraz innych efek-
tów specjalnych. Do tego celu służy polecenie:
dir2slideshow ścieżka_do_katalogu_ze_zdjęciami

Rysunek 1. Efekt działania programu dir2slideshow.
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Rysunek 2. Efekt działania programu dir2slideshow – ciąg dalszy.

Jak widać skrypt jest dość rozmowny – początkowe komunikaty, rozpoczy-
nające się znacznikiem [dir2slideshow], przedstawiają informacje diagnostyczne
oraz użyte stałe. Dalej wylistowana zostaje zawartość wygenerowanego przez
program pliku. Stałymi zajmiemy się bliżej w dalszej części artykułu – na razie
przyjmijmy do wiadomości, że takowe istnieją i przejdźmy do możliwych do
uzyskania efektów.

Ogólna struktura pliku (za wyjątkiem kilku przypadków, o których dalej)
składa się z wierszy w formacie:

obrazek.jpg:czas_wyświetlania:słowo_kluczowe:atrybuty

Zasada jest taka, że struktura dla każdego efektu jest stała, parametry, któ-
rych nie używamy (np. podpis do zdjęcia) zostają opuszczone, zostawia się
jednak oddzielające je znaki dwukropka.

Efekty
Możliwe do zastosowania słowa kluczowe – niezwiązane z prezentowanymi
zdjęciami:

Title – slajd tytułowy, wyświetlający się na zdefiniowanym tle (background –
opis w dalszej części artykułu). Napis_tytułu
Składnia:
title:czas_wyświetlania:Napis_tytułu

Titlebar – taki lepsiejszy slajd tytułowy. Od wcześniej wymienionego różni się
tym, że zamiast jednego napisu wyświetla dwa, osobno konfigurowalne.
Fajna sprawa.
Składnia:
titlebar:czas_wyświetlania:Tytuł_główny:Podtytuł

Musictitle – slajd wyświetlający informacje o użytej muzyce.
Składnia:
musictitle:czas_wyświetlania:podpis:Tytuł;Artysta;Album

Background – Tło używane w pokazie – może być oczywiście zmieniane w
jego trakcie. Tłem może być zarówno plik graficzny, jak i jednobarwna
plansza. Możliwe jest zdefiniowanie tła bez jego użycia w danej chwili –
wówczas jako czas_wyświetlania podaje się 0. Tak przygotowane tło będzie
wykorzystywane w dalszych krokach, bez konieczności jego definiowania
– np. jako tło zdjęć.
Składnia:
background:czas_wyświetlania:podpis:background_obrazek.jpg

Rysunek 3. Przykładowy slajd przedstawiający titlebar.
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Rysunek 4. Przykładowy slajd wykorzystujący czarną planszę jako tło.

Możliwe do zastosowania słowa kluczowe, manipulujące na zdjęciach:

Kenburn – Moim skromnym zdaniem najciekawszy z efektów możliwych do
uzyskania w programie i zarazem najbardziej czasochłonny, zarówno do
skonfigurowania, jak i późniejszego wygenerowania w programie. Umożli-
wia stworzenie tzw. Ken Burns effect (nie znalazłam polskiego odpowied-
nika tego wyrażenia). W skrócie można go opisać jako coś w rodzaju ka-
drowania z użyciem kamery, umożliwiającego płynne przesunięcie kadru
i ewentualne jego przybliżenie bądź oddalenie (pamiętajmy, że efekt taki
uzyskujemy tu ze statycznej fotografii!). W szczególności precyzyjnie do-
branie przybliżenia na konkretne szczegóły – np. jakiś obiekt znajdujący się
w podanym miejscu kadru, daje spektakularne efekty, okupione jednakże
ogromnym nakładem pracy – którego nie da się zautomatyzować: trzeba
mozolnie dobrać współrzędne dla każdego zdjęcia. Jednak na prawdę war-
to.
Składnia:
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:podpis:kernburns:powiększenie_początkowe:
położenie_początkowe:powiększenie_końcowe:położenie_końcowe

Tutaj pozwolę sobie przytoczyć kilka spostrzeżeń celem przybliżenia sedna
działania efektu:
– Jeśli powiększenie początkowe będzie większe niż końcowe – uzyskamy

wrażenie przybliżania się kadru.
– W przeciwnym razie – oddalania.
– Podając położenie początkowe i końcowe należy zachować proporcje –

w przeciwnym wypadku zdjęcie zostanie zniekształcone. I kadr zacznie
się kurczyć (pamiętajmy, że efekt daje dynamiczny obraz „filmowy”) –
jest to dość nieciekawe zjawisko.

Jak w innych efektach wymagających podania współrzędnych, można uczy-
nić to na kilka sposobów:
– podając bezwzględną lokalizację współrzędnych oraz wymiary ujęcia

początkowego i końcowego: np.
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:sub:kenburns:651,390;1134,759;
372,330;1365,1089

– podając oba parametry w procentach względem oryginalnego zdjęcia:
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:sub:kenburns:30%;60%,60%;75%;40%,50%

– podając położenie jako jedną z 9 predefiniowanych lokalizacji (topleft
top topright left middle right bottomleft bottom bottomright)
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:podpis:kenburns:50%;topleft;50%;bottomright

Możliwa jest też kombinacja wszystkich w/w sposobów:
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:podpis:kenburns:100%;left;0,0;720,480

obrazek.jpg:czas_wyświetlania:podpis:kenburns:100%;left;imageheight;left

Od wersji 0.8.0 dodano możliwości wygenerowania losowych wartości dla
kenburns effect (w tym celu należy wywołać dir2slideshow z opcją -k) jest
to niewątpliwie znaczne ułatwienie, jednak nie gwarantuje tak spektakular-
nych efektów, jak ich ręczne zdefiniowanie.

Crop – przycięcie grafiki do podanych rozmiarów w podanym obszarze zdję-
cia.
Składnia:
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:podpis:crop:parametry
Sposób zapisania parametrów jest analogiczny jak dla kenburns:
imagefile:czas_wyświetlania:podpis:crop:imageheight;left
imagefile:czas_wyświetlania:podpis:crop:50%;80%,80%
imagefile:czas_wyświetlania:podpis:crop:50%;topleft
imagefile:czas_wyświetlania:podpis:crop:0,10;100,90

Scroll – łagodne przewinięcie obrazu (w obrębie pojedynczego zdjęcia), szcze-
gólnie przydatne do prezentowania panoram.
Składnia:
obrazek.jpg:czas_wyświetlania:podpis:scroll:[kierunek - domyślnie right]

numer 29 – 2009 26



Software

Fadein – efekt przejścia od tła (domyślnie czarnego, ale można to zmienić) do
następującego po tej linii slajdu.

Fadeout – efekt przeciwny – przejście od slajdu do tła.
Crossfades – efekt przejścia od jednego do drugiego slajdu na zasadzie zani-

kania pierwszego i stopniowego wyłaniania się drugiego. Muszę przyznać,
że bardziej przypadł mi do gustu niż dwa poprzednie.

Wipe – efekt przejścia pomiędzy kolejnymi slajdami na zasadzie przesuwania,
coś jakbyśmy oglądali wolno przesuwającą się kliszę. Możliwe jest jedynie
przesunięcie z prawa na lewo.

Rysunek 5. Zniekształcenie kadru wynikające z niezachowania proporcji obrazu. Po
prawej stronie znajduje się oryginalny obraz.

Rysunek 6. Przykładowy screen z filmu przedstawiający efekt Wipe między zdjęciami.

Tyle o efektach – nie jest to może porażająca liczba, ale wystarcza.

Zmienne
Pora słów kilka poświęcić zmiennym, o których wspominaliśmy wcześniej.
W ogólności są to zmienne konfiguracyjne, definiujące sposób wykonania nie-
których procesów, jak np. kolor czy wielkość czcionki, czy też położenie na-
pisów. Nie będę się rozpisywać nad wszystkimi, żeby nie popaść w nudne
przepisywanie manuala – ich nazewnictwo nie nastręczy nikomu trudności w
rozszyfrowaniu pełnionych funkcji. Wymienię tylko te, które mi osobiście były
pomocne.

Przede wszystkim czcionki:

title_font=’/usr/share/fonts/type1/gsfonts/z003034l.pfb’
subtitle_font=’/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSerif-Italic.ttf’

Ich rozmiar:

subtitle_font_size=16

Kolor:

subtitle_color="white"

Kolor „obramowania” czy też cienia (niestety, nie można tego efektu wyłą-
czyć, dla mnie wynik był „takisobie średnionajeża”, ale to kwestia gustu)

subtitle_outline_color="grey"

Sposób renderowania napisów – rzecz ważna: domyślnie jest to „dvd”, co
sprawia, że napisy nie są umieszczane bezpośrednio na generowanym materia-
le, lecz osobno jako ścieżka. Może rodzić to pewne trudności z odtwarzaniem
na komputerze, stąd zdecydowanie preferuję opcję „render”, która umieszcza
napisy (podpisy do zdjęć) bezpośrednio na nich.

subtitle_type="render"

Lokalizacja napisów:

subtitle_location_y=30
subtitle_location_x=0

Ramka wokół zdjęć:

border=25

Słów kilka o napisach, bo potu i łez przy nich było, oj było. . . Manual nie
wspomina o tym ani słowa, ale program nie toleruje w opisach wielu zna-
ków, ujmijmy to, niestandardowych. O dziwo, nie ma problemów z p-literkami
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(a tego się trochę obawiałam), jednak już taki znak jak slash czy cudzysłów
są dla niego nie do przełknięcia. Podejrzewam, że jest to następstwo tego, że
dvd-slideshow to skrypty basha, a ten rządzi się swoimi prawami. Tak więc
nie szaleć, panie i panowie, przy opisach, bo może zaboleć. . .

Na tym wierszu program dostał czkawki i zakończył działanie:

/mnt/dane/slideshow/4/img_0177.jpg:4:Dlaczego ten aparat ma tak beznadziejną
optykę :-/

taki opis przełknął, ale obciął po znaku „-”:

/mnt/dane/slideshow/1/img_0001.jpg:4:Gdynia - "Dar Pomorza"

Po takim wstępie teoretycznym myślę, że każdy jest w stanie zmajstrować
własny plik. A więc do dzieła! Tak nie a propos zwrócę uwagę na pewną
niedogodność – program generuje zawsze listę plików jako bezwzględną, co
utrudnia przenoszenie materiału na inny komputer.

Przy okazji przedstawię kilka przydatnych opcji programu. W najprostszym
przypadku wywołanie programu ma postać:

dvd-slideshow plik_z_listą_zdjęć.txt

co wygeneruje plik vob zgodnie z domyślnymi ustawieniami, nadpisanymi
ewentualnie przez stałe zawarte w pliku txt. Możliwe jest jednak zdefiniowanie
niektórych efektów z linii parametrów programu. Jest to bardzo wygodne, gdyż
nie trzeba się głowić nad nazwą stałej – było nie było, szybciej jest zerknąć do
helpa programu niż szukać opisu struktury pliku konfiguracyjnego.

Z ciekawszych parametrów programu wymienię:
– border N – tworzenie ramki wokół zdjęcia o szerokości N,
– a plik_muzyczny – dodanie muzyki; w przypadku załączania więcej niż jed-

nego pliku każdy kolejny wymienia się po nowym znaczniku -a,
– b zdjecie.jpg – ustawienie tła pokazu.

Słowo końcowe
Teraz pozwolę sobie na kilka uwag wynikających z mojego doświadczenia przy
pracy z programem.
1. Program wymaga dużej mocy obliczeniowej, stąd uruchamianie go na sła-

bym sprzęcie (a w szczególności słabo chłodzonym) jest krokiem dość de-
sperackim. W zależności od liczby zdjęć oraz dołączonych efektów, czas
generowania filmu może sięgnąć kilku godzin (nawet na dobrym kompu-
terze).

2. Teoretycznie na procesorze wielordzeniowym program powinien działać
szybciej. Stawiam tu nacisk na słowo „teoretycznie”. O ile program posiada

parametr wymuszający pracę „wieloprocesorową” (opatrzoną komentarzem
’Use at your own risk!’. . . ), o tyle nie ma parametru wymuszającego pracę
jednoprocesorową. Jak się okazuje po zerknięciu w źródła, program na pod-
stawie załadowanego kernela ocenia, czy pracować w trybie jedno- czy wie-
loprocesorowym. U mnie, zgodnie z prawdą, stwierdził, że pracuje na ma-
szynie wieloprocesorowej. No i zaczęła się jazda. . . Program fajnie działał
przez kwadrans, dwa, trzy. . . I nagle jak się nie wypierdyknął. . . Zapłakał,
że nie może znaleźć pliku graficznego (jednego z generowanych przez sie-
bie) i zaczął czekać. Nie wiem na co. Może aż mu ten plik przypełznie. Nie
przypełzł. Ctrl+c i dawaj od początku. Generujemy slajdy 10 minut, 20, 30. . .
Będzie dobrze. . . Niestety, nie było. Znowu nie mógł znaleźć pliku, tym ra-
zem innego. Jako że program wykładał się w zupełnie różnych miejscach,
nie mogłam dojść, co go boli. Konfiguracja? Ale to by przecież padł na tym
samym. Hmm. Wywaliłam z konfiga wszystkie „podejrzane” wg mnie za-
pisy i generuj raz jeszcze. Po 40 minutach znowu leży i kwiczy. Tu się lekko
wk. . .wzburzyłam, pomyślałam kilka mało ciepłych słów i zaczęłam kom-
binować, co może być nie tak. Skoro brakuje mu jakiś plików pośrednich,
które sam sobie generuje, to wina leży raczej po stronie programu. Po dość
zawiłym procesie myślowym, którego wszystkim tutaj oszczędzę, doszłam
do wniosku, że mam do czynienia z czymś w rodzaju wyścigu, a skoro
wyścig to czegoś z czymś – w tym przypadku pozostały mi jedynie rdzenie
procesora. Niestety, nigdzie nie znalazłam opcji umożliwiającej wyłączenie
pracy na kilku rdzeniach. Oczywiście dla zadeklarowanego użytkownika
Linuksa taka mała niedogodność nie stanowi przeszkody. Inżynierską me-
todą łopaty i kilofa tu się przyklepało, tam dosypało i program zrobił się
jednoprocesorowy. Żeby mi później ktoś nie marudził, że przeze mnie sobie
popsuł, nie będę pisać co zmieniłam w kodzie – zainteresowani na pewno
znajdą właściwe linijki. Dość dziwne byłoby, gdyby tak podstawowa funkcja
nie została poprawiona przez autora, tym bardziej, że wielordzeniowość jest
już standardem – stąd podejrzewam, że tylko ja miałam takiego niefarta.

3. Teoretycznie program sprawdza poprawność pliku konfiguracyjnego,
w praktyce bywa różnie – moim zdaniem wyłapuje jedynie rażące błędy.
Dlatego dobrze jest przetestować poprawność bardziej złożonych efektów
na małej liczbie zdjęć. Dość irytującym jest, gdy po godzinie pracy program
przerwie działanie komunikatem:

Unrecognized or malformed line in your input file:
[dvd-slideshow] /media/KINGSTON/slideshow/4/img_0177.jpg.
effect=-/ effect_params=
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Fix it and try again.
[dvd-slideshow] cleanup...

Niniejszy artykuł nie wyczerpał całego tematu. Nie wspomniałam ani sło-
wem o możliwości stworzenia menu DVD, ani o używaniu tematów (themes).
Pominęłam część stałych konfiguracyjnych oraz mniej ważnych opcji. Niestety,
artykuł musi zamknąć się w określonej objętości – tych, którzy poczuli niedosyt
zapraszam do lektury manuala i samodzielnych eksperymentów.

Rysunek 7. Czas kończyć chciałoby się rzec. . .

P.S. Wszystkie zdjęcia użyte w artykule są mojego autorstwa.

Odnośniki
[1] http://dvd-slideshow.sourceforge.net – oficjalna strona projektu
[2] http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=100188

Znalezione w sieci. . .
openSUSE TV
Dystrybucja openSUSE dorobiła się własnego kanału telewizyjnego. No, może
trochę przesadzam – nie tyle własnego kanału telewizyjnego, co własnego ka-
nału w portalu blip.tv. Kanał openSUSE [1] zawiera materiały wideo od i dla
członków społeczności openSUSE. Można wśród nich znaleźć materiały edu-
kacyjne (np. jak używać SuSE Studio) oraz nagrania ze światowych wystąpień
członków społeczności.

Rysunek 1. Kanał openSUSE w blip.tv

Odnośniki
[1] http://opensuse.blip.tv

numer 29 – 2009 29

http://dvd-slideshow.sourceforge.net
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=100188
http://opensuse.blip.tv


Software

GNU Octave
Maciek Rutecki
GNU Octave (lub krócej: Octave) jest środowiskiem programistycz-
nym wysokiego poziomu, stworzonym z myślą o obliczeniach nu-
merycznych. Nie jest to kolejny program przeznaczony dla mate-
matyków, choć może być i przez nich wykorzystywany. Oni raczej
skierują swoje zainteresowanie w kierunku aplikacji takich jakMa-
thematica. Z Octave ucieszą się inżynierowie, studenci, naukowcy,
programiści tworzący aplikacje numeryczne, fizycy oraz. . . użyt-
kownicy Matlaba, którzy chcieliby mieć bezpłatną i w pełni funk-
cjonalną alternatywę.

Rysunek 1. Octave w akcji!

Artykuł jest pisany z myślą o osobach zastanawiających się nad przesiadką
z Matlaba, jak też i tych, którzy szukają narzędzia do obliczeń numerycznych.
Ze względu na ogromne możliwości środowiska, autor skupia się na samej
prezentacji programu i jego podstawowych funkcjach, umieszczając na końcu
artykułu odnośniki do bardziej obszernych zasobów.

Octave – będąc dostępnym na większość platform na licencji GNU GPL – jest
ciekawą alternatywą dla wspomnianego wcześniej komercyjnego Matlaba, któ-
ry z kolejnymi wersjami robi się coraz bardziej „ociężały” i droższy. Pierwsza
wersja Octave – po roku prac – powstała w 1993, a wydanie 1.0 – rok później.
Obecnie najnowsza jest opatrzona numerem 3.0. Umożliwia ona definiowanie
własnych funkcji, jak też i dynamicznie ładowanie napisanych w C/C++, For-
tranie i innych, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność środowiska.

Sam program uruchamiamy za pomocą polecenia octave w konsoli. O sporej
liczbie dostępnych standardowo funkcji możemy się przekonać wydając w nim
komendę help. Zostały one podzielone tematycznie i dostępne są z rozległych
dziedzin: od podstawowych, algebraicznych, poprzez finansowe, aż po prze-
twarzanie sygnałów. Ze względu na ich ilość niezwykle istotny jest dostęp do
dobrej dokumentacji. Tutaj mamy kilka dróg. Poza – oczywiście – Google, kie-
dy znamy nazwę polecenia, ale nie pamiętamy jego składni, to wywołujemy
pomoc poprzez komendę:
help <nazwa-polecenia>

Na przykład:
help fft

które powinno wywołać pomoc związaną z funkcją FFT (szybkiej transformaty
Fouriera).

Jest to jednak skrócona pomoc. Gdy potrzebujemy uzyskać więcej informa-
cji, dodajmy opcje -i do polecenia help
help -i fft

Zasadniczą różnicą jest to, że tak wywołana pomoc wyświetli także pomoc
do innych funkcji związanych z FFT (w tym przypadku z przetwarzaniem
sygnałów). Co zaś zrobić, gdy nie znamy polecenia bądź samego środowiska
Octave? Wtedy wystarczy wywołać polecenie help -i bez dodatkowych parame-
trów i za pomocą kursorów wybrać interesujący nas dział (rys. 2).
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Rysunek 2. Uruchomienie wbudowanej pomocy.

Polecenia można wydawać w trybie tekstowym (wiersz po wierszu), ale wy-
godniej jest robić to w edytorze tekstu z kolorowaniem składni. Tutaj problemu
z wyborem być nie powinno; miłośnicy konsoli mogą w Vim włączyć kolorowa-
nie składni, w KDE edytor KWrite także potrafi automatycznie (na podstawie
rozszerzenia) bądź z menu kolorować składnię skryptów Octave/Matlab (rys.
3). Użytkownicy innych środowisk także nie powinny mieć problemów z od-
nalezieniem wygodnego dla siebie edytora.

Większość potencjalnych użytkowników Octave to jednocześnie użytkowni-
cy komercyjnego konkurenta – Matlaba i dla nich chyba najważniejsze pytanie,
jakie będą sobie zadawać, będzie dotyczyć kosztu, który trzeba ponieść, aby
dokonać migracji na wolny odpowiednik. Okazuje się, że nie taki duży, jak
może się początkowo wydawać. Składnia poleceń Octave jest w dużym stopniu
zgodna z Matlabem. Oczywiście nie jest stuprocentowa, ale prace społeczności
związanej z tym projektem dążą do wyrównania różnic. Największą słabością
Octave, w porównaniu z konkurentem, jest mniejsza liczba bardziej zaawan-
sowanych funkcji (toolbox), przez co część z nich muszą tworzyć od zera sami
użytkownicy. Autor jest nauczycielem akademickim i Octave – oprócz badań

naukowych – wykorzystuje na zajęciach dydaktycznych, jako alternatywę dla
dominującego Matlaba. Studenci mają możliwość wykorzystania bezpłatnego
środowiska w obliczeniach laboratoryjnych i nie napotykają oni problemów
w użytkowaniu. W zasadzie największą przeszkodą w migracji z Matlaba na
Octave jest. . . niechęć użytkowników do zmian, bowiem ten ostatni jest już doj-
rzałym środowiskiem. Autor, w ramach doktoratu, wykorzystuje to środowi-
sko w badaniach związanych ze sztucznymi sieciami neuronowymi, lokalnymi
systemami pozycjonowania oraz w propagacji fal radiowych i nie odczuł nigdy
ograniczeń funkcjonalnych programu.

Rysunek 3. Edycja skryptu w programie KWrite.
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Rysunek 4. Fragment pracy doktorskiej autora.

Octave zdecydowanie wygrywa na polu przenośności. Oczywiście Matlab ist-
nieje dla środowisk uniksowych, jednak często sama instalacja sprawia duże
problemy (np. w wyniku niezgodności bibliotek). W przypadku Octave więk-
szość dystrybucji linuksowych ma gotowe pakiety, jest też dostępna wersja dla
Mac OS X i Windows.

Niniejszy artykuł jedynie ogólnie opisuje środowisko GNU Octave. Wynika
to z faktu, że w zależności od zapotrzebowania, użytkownicy wykorzystują
różne funkcje. Sam autor zna tylko niewielki wycinek możliwości programu
i nie chciał się zagłębiać w szczegóły, które np. fizyków mogą w małym stop-
niu interesować. Na końcu niniejszego tekstu zamieściłem zbiór interesujących
adresów, które mogą być źródłem dalszych informacji.

Odnośniki
[1] Strona projektu: http://www.gnu.org/software/octave/
[2] Octave na Wikibooks: http://pl.wikibooks.org/wiki/GNU_Octave
[3] QtOctave – interfejs GUI dla Octave: http://qtoctave.wordpress.com
[4] Interfejs WWW dla Octave: http://hara.mimuw.edu.pl/weboctave/
[5] Dodatkowe funkcje (Octave-Forge): http://octave.sourceforge.net/
[6] Dodatkowe funkcje graficzne: http://www.epstk.de/
[7] Wizualizacje 3D dla Octave: http://octaviz.sourceforge.net/
[8] Kompatybilność pomiędzy Matlabem a Octave: http://wiki.octave.org/wiki.

pl?MatlabOctaveCompatibility
[9] Porównanie środowisk obliczeniowych: http://en.wikipedia.org/wiki/

Comparison_of_numerical_analysis_software
[10] Obliczenia kwantowe: http://zksi.iitis.gliwice.pl/wiki/projects:

quantum-octave
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Pingwin kontra iPod
Rafał Surynt
Wiadomo nie od dziś, że komputer ma za główne zadanie być cen-
trum multimedialnym. Aby tak było, nasz Linux ma za zadanie
obsługiwać między innymi peryferia multimedialne, do których
należy iPod.

iPod i gtkipod
Wiadomo, użytkownicy systemu Windows mają Itunes. A my? Nie jesteśmy
w tyle – mamy prosty w obsłudze pakiet z interfejsem graficznym o nazwie
gtkpod – dostępny w repozytoriach. Polecam oczywiście lekturę (co prawda
anglojęzyczną) strony projektu [1].

Zanim jednak uruchomisz sam program, należy podłączyć iPoda do kompu-
tera przez kabel do tego przeznaczony (jeśli go nie masz, to można się w niego
zaopatrzyć w sklepach elektronicznych – koszt zakupu to około 15 zł). Kiedy
iPod jest podłączony do komputera, należy odczekać jakieś 10 sekund, na-
stępnie zamontować go w systemie. Najprościej to można zrobić uruchamiając
Dolphina (ew. Konquerora) i w drzewku katalogów po lewej stronie kliknąć
ppm na widniejącą tam ikonę iPoda. Ukaże Ci się wtedy cała zawartość iPoda,
ale tutaj małe ostrzeżenie:
Jeśli przerzucisz coś z dysku na iPoda, bez używania opisywanego przez mnie tutaj
programu (to znaczy bezpośrednio skopiujesz plik z dysku na iPoda), to licz się z tym,
że w menu iPoda tego nie zobaczysz (mówiąc prościej: nie posłuchasz, nie oglądniesz
tego, co tam zrzuciłeś na iPodzie).

Po zamontowaniu go na komputerze, możesz go uruchomić w bardzo pro-
sty sposób z paska menu (Obraz i dźwięk .Więcej), jeśli masz KDE 4.1, albo
w konsoli przez polecenie:

[username&localhost ~]$ gtkpod

Twoim oczom ukaże się następujący widok – rysunek 1:
Program mimo swojego prostego interfejsu jest naprawdę potężnym na-

rzędziem. Jego możliwości można szczegółowo poznać w trakcie użytkowania
albo czytając podaną przeze mnie wcześniej stronę projektu. Podstawowym
oczywiście jest transfer plików w formatach: mp3, mp4, wav, podcast-ów i wie-
lu innych w dwie strony (to znaczy: komputer . iPod i iPod .Komputer).

Dobra, koniec gadania – chcę zrzucać już muzę i filmy!

Rysunek 1. Gtkipod z zaznaczonym podziałem na 4 okienka.

Mała uwaga, może prymitywna dla czystych linuksowców, ale niekoniecz-
nie dla użytkowników Linuksa i systemu z Redmond:
Zadbaj o to, aby pliki, które chcesz przenieść z komputera na iPoda, znajdywały się
na partycjach linuksowych (to znaczy sformatowanych jako ext2, ext3 itp.). Program
widzi co prawda partycje windowsowe (ntfs), ale nie można ich ekspolorować w tym
programie, więc nic stamtąd nie przerzucisz. Nie sprawdzałem jak jest z FAT32.

Zanim zacznę omawiać zrzucanie plików na iPoda, przypomnę tylko, żeby
przed operacją w oknie programu kliknąć ppm w oknie 3 na Twojego iPoda,
żebyś zobaczył zawartość Twojego iPoda.

Jak dodać pojedynczą piosenkę, film lub zdjęcie?
W oknie głównym programu dajesz Add File i odnajdujesz sobie wybrany plik,
zaznaczasz go i dajesz Open. Po wykonaniu tej operacji dajesz: Save Changes.
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Jak dodać kilka wybranych plików z jednego folderu, w którym
jest masa innych niechcianych rzeczy?
W oknie głównym programu dajesz Add File i po otwarciu folderu, w którym
są poszukiwane pliki, przytrzymujesz [Ctrl]. Następnie z przytrzymanym [Ctrl]
zaznaczasz lpm pliki, które chcesz zrzucić na iPoda. Po zaznaczeniu wszystkich
dajesz Open. Potem w oknie programu Save Changes.

Jak dodać cały wybrany folder z plikami?
W oknie głównym programu dajesz Add Folder. Pojawi się drzewko folderów
systemowych. Odnajdujesz w nim interesujący nas folder i dajesz Ok. Następnie
w oknie głównym programu dajesz Save Changes.

Uwaga: W dodawanym folderze mogą znajdować się pliki różnego rodzaju: zdjęcia,
filmy, muzyka. Gtkpod zrzuci je wszystkie na iPoda za jednym zamachem i odpowiednio
rozdzieli na iPodzie. Gtkpod wrzuci na iPoda zawartość folderu, nie folder!

Jak przeglądać zawartość iPoda?
W oknie głównym programu, w oknie 2 powinny widnieć wszystkie pliki znaj-
dujące się na Twoim iPodzie. Dodatkowe dwa okna (okno 1 i 4) pozwalają na
przeglądanie Twojej kolekcji ze względu na:
– artystę (artist),
– albumy (album),
– rodzaj muzyki (genre),
– tytuł (title),
– rok (year).

Dodatkowo można ustawić sobie samemu tryb wyświetlania według wła-
snych kryteriów, na co pozwala okno 1, zakładka: Special (na samym początku
jej nie widać, ale wystarczy przesunąć się przesuwakiem w prawą stronę). Są
tam możliwości sortowania ze względu między innymi na:
– częstotliwość odtwarzania,
– datę dodania,
– datę modyfikacji.

Dodatkowe parametry regulacji tych funkcji daje kalendarz! Jednym zda-
niem: do wyboru, do koloru.

Jak przerzucić jakiś plik z iPoda na komputer?
W głównym oknie programu, w oknie 2, odnajdujesz plik, który chcesz skopio-
wać na dysk twardy. Następnie ppmwłączasz menu kontekstowe dla tego pliku
i wybierasz: Copy selected track(s) to . . . .Local .Local. W nowym oknie po lewej
stronie jest drzewko katalogów. Wybierasz ten, do którego chcesz skopiować
wybrany plik i dajesz Save.

Jak przerzucić kilka plików z iPoda na komputer?
Postępowanie jest niemal identyczne jak w przypadku jednego pliku. Zmiana
polega na tym, że podczas wybierania swoich plików należy trzymać klawisz:
[Ctrl ] – jeśli pliki nie sąsiadują ze sobą,
[Shift ] – jeśli pliki sąsiadują ze sobą (zaznaczasz wtedy pierwszy i ostatni plik

do przerzucenia)
Aby zrzucić całą kolekcję na iPoda, wystarczy zaznaczyć w oknie 1 jeden plik,
następnie kombinacją klawiszy [Ctrl]+[A] zaznaczyć wszystkie pliki znajdujące
się na iPodzie.

Jak skopiować wszystkie pliki jednego wykonawcy z iPoda na
komputer?
Przeczytaj opis usuwania kilku plików, dla konkretnego wykonawcy. Przy czym
zamiast dawać Delete from iPod wybierasz opcję Copy track(s) to . . . .Local .Local
i dalej postępujesz jak w przypadku pojedynczego pliku.

Jak usunąć pojedynczy plik z iPoda?
W oknie 2 zaznaczasz ppm wybrany przez siebie plik do usunięcia i w me-
nu kontekstowym wybierasz Delete from iPod. Po wykonaniu operacji w oknie
głównym programu dajesz Save Changes.

Jak usunąć kilka plików z iPoda?
Tutaj jest kilka możliwości nasuwających się użytkownikowi na myśl:
– Chcę usunąć kilka losowo wybranych plików z iPoda. W tym celu wybierasz

je w oknie 2 i zaznaczasz je, a dopiero potem ppm klikasz na jeden z nich
i procedura jest tam sama, jak w przypadku pojedynczego pliku.

– Chcę usunąć wszystkie utwory jednego wykonawcy. W tym celu w oknie
głównym programu wybierasz okno 1 i klikasz w zakładkę Artist. Znajdu-
jesz swojego artystę, którego utwory chcesz usunąć z iPoda i ppm otwierasz
menu kontekstowe a następnie dajesz Delete from iPod. Na koniec oczywiście
Save changes w oknie głównym programu.

Uwaga: Schemat usuwania utworów jednego artysty obowiązuje również, gdy
chcemy usunąć pliki:
– określonego albumu,
– określonego gatunku,
– określonego roku.
Po prostu zamiast zakładki Artist wybierasz to, co Cię interesuje.

Jak zakończyć pracę z iPodem na Linuxie?
Jeśli już wszystkie zmiany zawartości iPoda są zatwierdzone, to w oknie 3 otwie-
rasz ppm menu kontekstowe Twojego iPoda i wybierasz opcję Eject iPod i zamy-
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kasz program. Następnie odmonotowujesz iPoda z systemu poprzez odpalenie
Dolphina i w drzewku po prawej stronie ppm w menu kontekstowym wybie-
rasz Usuń bezpiecznie. Czekasz aż na iPodzie skończy się proces synchronizacji
i możesz swobodnie odłączyć go od komputera.

Kilka uwag na koniec
Zaznaczę jeszcze kilka uwag dotyczących filmów przerzucanych na iPoda. Otóż
muszą być w odpowiednim formacie. Najlepiej .mp4. Zapomnij o .avi, .rmvb
itp. Instrukcje przeróbki konkretnego filmu były zawarte w tym magazynie już
wcześniej przy okazji omawiania programu avidemux. Ja dodatkowo podaję
link do forum, na którym opisałem jak dodawać napisy w tym programie do
konwertowanego filmu [2]. W tym poście na samym końcu jest dokładny sche-
mat co i jak oraz link do posta, w którym opisuję jak napisy w .txt przerobić
na .srt.

Chciałbym również zaznaczyć, że artykuł ten w żadnym przypadku nie
można traktować jako wyczerpanie możliwości programu gtkpod, bo jest on
zdolny do o wiele większych cudów. Artykuł ten jest jedynie „przeprowadze-
niem za rękę” początkującego użytkownika przez podstawowe funkcje tego
programu. Jeśli jednak masz po drodze problemy z iPodem, z którymi nie
możesz sobie sam poradzić, lub Google nie wypluwają Ci niczego, co by Tobie
pomogło, to polecam forum [3]. Sam z niego korzystam i są tam ludzie na-
prawdę kompetentni i pomocni. Nawet jeśli – tak jak ja – jesteś użytkownikiem
Linuksa. Jednak prosząc tam o pomoc zaznacz od razu, że jesteś użytkowni-
kiem Linuksa.

Na koniec jeszcze podaję linka do strony, na której są odnośniki do stronek
z darmową muzyką do pobrania na iPoda, w przypadku, gdy Twoja kolekcja
muzyczna jest uboga [4].

Pozdrawiam wszystkich użytkowników pingwina i życzę jak najlepszych
doświadczeń w jego użytkowaniu.

Odnośniki
[1] http://www.gtkpod.org – strona projektu gtkpod
[2] http://www.mandrivaclub.pl/forum/post3878062.html?hilit=%20napisy#

p3878062 – dodawanie napisów do konwertowanego filmu
[3] http://forum.mp3store.pl/ – forum na temat obługi iPoda
[4] http://forums.ilounge.com/showthread.php?t=68979 – zbiór linków stron z dar-

mową muzyką.

Znalezione w sieci. . .
Tips & Tricks

--
Próbowaliście kiedyś utworzyć plik/katalog z myślnikiem na początku nazwy,
np. -abc? Tak prosto się nie da . . . Polecenie
mkdir -abc
nie utworzy katalogu -abc (tak jak chcieliśmy) tylko zwróci nam
mkdir: invalid option – ’a’
Spróbuj ‘mkdir –help’ dla uzyskania informacji.

Jest tak, ponieważ polecenia konsolowe traktują znaki pojawiające się po
- jako parametry opcji. Na przykład dla polecenia mkdir takim parametrem
może być -v (wypisanie komunikatu o każdym utworzonym katalogu). Jeśli po
- znajdzie się tekst, który nie odpowiada żadnej opcji, to oczywiści program
zwróci błąd – ale katalogu -abc nam nie utworzy, bo się nie domyśli, że -abc
jest argumentem polecenia a nie jego opcją.

Można jednak „przechytrzyć” konsolowe polecenia (touch, mkdir, rm itp.).
Wystarczy dodać do polecenia --. Otóż -- oznacza, że wszystko po tym znaku
ma być traktowane jako argument polecenia, a nie jego parametr. Dodatek ten
sprawi, że polecenie
mkdir -- -abc
utworzy nam katalog -abc. Oczywiście, aby go usunąć należy użyć polecenia
rmdir – -abc
lub
rm -r – -abc
(jeśli katalog nie jest pusty).

-
A jeśli już jesteśmy przy „kreseczkach” to wiecie, czym się różnią polecenia
su login oraz su - login? Otóż to drugie polecenie zmienia nam powłokę na
powłokę zgłoszeniową. Znaczy to mniej więcej tyle, że są czyszczone zmienne
systemowe (oprócz tych najbardziej podstawowych), a katalog jest zmieniony
na katalog domowy użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej polecam zapo-
znać się z man su.
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Vitetris
Karol Kozioł
Vitetris jest kolejnym klonem słynnego Tetrisa. I na tym można by
było skończyć opisywanie tej gry, gdyby nie to, że Vitetris mnie
urzekł. . . trybem tekstowym.

Vitetris jest bowiem grą bazującą na tekstowym interfejsie użytkownika.
Mówiąc inaczej – grę uruchamia się w konsoli, a na jej postać składają się
różnie umieszczone elementy (pseudo)tekstowe. Jak możemy przeczytać na
stronie domowej programu, tryb graficzny Vitetris od wersji 0.5 jest oparty
na bibliotece Allegro. Najbardziej aktualna obecnie wersja gry to 0.55 (autor
programu nie omieszkał się pochwalić, że jest to pierwsza wersja wolna od
błędów ;-)

Jak przystało na grę typu Tetris Vitetris posiada bogactwo niezwykle skom-
plikowanych możliwości, takich jak: możliwość gry w trybie jedno- i dwuoso-
bowym oraz gry sieciowej, konfigurowalne klawisze (domyślnie jest to: lewo,
prawo, góra, dół i fire. . . , znaczy się spacja), tablica wyników oraz, last but not
least, możliwość gry za pomocą joystika/gamepada. Zupełnie nie wiem dlacze-
go ktoś miałby używać joystika/gamepada do gry, kiedy ma się do dyspozycji
na klawiaturze strzałki (i spację), ale domyślam się, że twórca gry zamierza po-
rzucić przytulne domostwo konsoli typu ”TTY” i szykuje ekspansję na konsole
do gier typu PS3 i XBOX.

Dobrze, koniec nabijania się! Jak już wspomniałem wcześniej, Vitetris operu-
je w trybie tekstowym. Można więc w niego grać nawet nie mając uruchomio-
nych X-ów. Na przykład na TTY1 możemy sobie kompilować kernel, a na TTY2
grać sobie w Vitetrisa. Gra oczywiście nie może pochwalić się zbyt wystawną
oprawą wizualną (ale i tak mamy kilka kolorów do wyboru, więc lepsze to niż
paleta monochromatyczna kolorów), ale przecież w grach „tetrisopodobnych”
nie o to chodzi. Chodzi o tzw. „grywalność” (jest to bliżej niezdefiniowane
określenie, które umożliwia tłumaczenie dlaczego pewne gry odnoszą sukces
a inne nie).

Reasumując, Vitetris z pewnością spodoba się ludziom lubującym się w
programach konsolowych; może być też miłą odskocznią dla innych użytkow-
ników. Z obowiązku redaktorskiego napiszę także, że twórca gry stworzył też
wersje Vitetris’a dla DOS-a i Windowsa (którego użytkownicy z pewnością się
ucieszą z 120893 klonu Tetrisa ;-)

Rysunek 1. Po prostu (Vi)Tetris

Jeśli zdrowie pozwoli, to w przyszłym numerze Dragonii Magazine napiszę
artykuł o tym, jak w trybie tekstowym zagrać w Quake’a. Tymczasem zapra-
szam do gry w Vitetrisa i życzę wszystkim foremnych klocków!

Odnośniki
[1] http://victornils.net/tetris/ – Strona domowa gry
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Konfiguracja klawiaturymultimedialnej z wykorzystaniemOSD
Łukasz s4ros Wojno
W dobie XXI wieku ten, kto posiada komputer stacjonarny, naj-
prawdopodobniej zaopatrzony jest także w wypasioną klawiaturę
z różnego rodzaju klawiszami multimedialnymi. Niestety Linux
sam w sobie nie obsługuje za bardzo tych klawiszy, tak samo
niestety nie ma żadnych zewnętrznych sterowników do tego typu
sprzętu (a przynajmniej nie było mi dane się z takimi spotkać).
Zapraszam do lektury!
Problem: Posiadamy klawiaturę multimedialną z dodatkowymi przyciskami,
które nie działają . . .

Na ratunek przychodzi nam tutaj program zwany xbindkeys, który służy do
przechwycenia z serwera X wciśniętych klawiszy (zarówno myszki, jak i kla-
wiatury). Nie należy on może do najprostszych w użyciu, ale daje zadowalają-
ce efekty. Będziemy potrzebowali w swoim systemie zainstalowanego pakietu
xbindkeys; kwestii jego instalacji nie będę tutaj opisywał.

Kiedy mamy już zainstalowany wyżej wspomniany program, przejdźmy do
przechwytywania naszych klawiszy. Uruchommy xbindkeys z parametrami -mk:

xbindkeys -mk

Pozwoli to nam na przechwycenie kodów więcej niż jednego klawisza (gdy-
byśmy uruchomili go tylko z parametrem -k, to po wciśnięciu jednego przycisku
program by się zamykał).

Pokaże nam się małe białe okienko. Podczas gdy jest ono aktywne, wciska-
my nasze multimedialne klawisze. Po kolei . . . Dajmy na to, że mamy na swojej
klawiaturze przycisk, który jest podpisany Volume+ – wciśnijmy go w aktyw-
nym okienku xbindkeys. W konsoli pojawi się coś na styl tego:

"No Command"
m:0x10 + c:178

Co prawda na konsoli pojawi się jeszcze jedna/dwie linijki, ale one nie
są nam do niczego potrzebne – interesują nas tylko te dwie powyższe linijki.
Należy je zapisać do pliku ~/.xbindkeysrc, który znajduje się w Twoim katalogu
domowym (jest to plik ukryty, o którym świadczy kropka; jeśli go nie masz
– utwórz go!). W miejscu No Command możemy wpisać dowolne polecenie,
które zostanie wywołane po uruchomieniu xbindkeys. Zaufaj mi, Czytelniku,

i w miejsce polecenia wpisz sterowanie volume+. Powinno to wyglądać mniej
więcej tak:

# Volume +
"sterowanie volume+"

m:0x10 + c:176

Zapisz plik .xbindkeysrc. W tym momencie możesz sobie podopisywać akcje
do innych klawiszy (np. Volume -) i proszę, zrób to analogicznie do powyższego
przykładu. Obiecuję, że później nie pożałujesz.

Dobrze. . . Utwórzmy teraz katalog ~/klawiatura a w nim plik sterowanie.sh
oraz dowiązanie symboliczne.

mkdir ~/klawiatura
touch ~/klawiatura/sterowanie.sh
ln -s ~/klawiatura/sterowanie.sh ~/klawiatura/sterowanie

Przydałoby się ścieżkę ~/klawiatura dodać do zmiennej środowiskowej
PATH, aby system widział, że nasz skrypt istnieje „globalnie”.

export PATH=$PATH:~/klawiatura

Polecam dodać sobie taką linijkę do ~/.bashrc, abyśmy nie musieli za każdym
razem eksportować zmiennej ze ścieżką do naszego katalogu ze skryptem.

Teraz zajmiemy się napisaniem skryptu, który będzie nam wywoływał ładne
literki na ekranie przy wciśnięciu przycisku. Edytujmy więc nasz skrypt ~/kla-
wiatura/sterowanie.sh i uzupełnijmy go o poniższą treść (kod został dołączony
do numeru w oddzielnym pliku):

#!/bin/bash

# Parametr przekazany z xbindkeys
OPCJA=$1

# Maksymalna liczba linijek wyświetlanych na ekranie
MAX_LINES=10
# Prowizoryczna i bardzo nieefektowna historia wciśniętych przycisków
HIST=~/.multiklaw
# jeśli nie jest to dla Ciebie zrozumiałe, to polecam zaznajomić się
# ze składnią Basha
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# przyda się w przyszłości
if (test ! -f $HIST) then

touch $HIST
else

LINES=‘cat $HIST | wc -l‘
if (test $LINES -ge $MAX_LINES) then

rm -rf $HIST
touch $HIST

fi
fi

# Parę zmiennych ułatwiających zrozumienie wywołania osd_cat
TEKST=""
# tekst, który zostanie wyświetlony podczas wciśnięcia przycisku;
# na razie pusty
TEMP="Wciśnięto "
# zmienna pomocnicza; idealny przykład lenistwa
FONT="-misc-fixed-medium-r-normal-*-20-*-*-*-*-*-iso8859-2"
# ustawienia czcionki
DELAY=1
# czas jaki napis będzie widoczny
KOLOR="magenta"
# kolor tekstu;
# po więcej informacji zapraszam do strony podręcznikowej man Basha
POZ="bottom"
# pozycja na ekranie, na której będzie wyświetlany tekst
ALIGN="left"
# wyrównanie tekstu do krawędzi ekranu
SHADOW=2
# cień, jaki będzie rzucał tekst

# Właściwie główna część skryptu
case $1 in
volume+)

CMD="amixer set PCM 2dB+"
# polecenie do wywołania (w efekcie - podgĹoĹnienie mixera)

echo $($CMD) # wywołanie polecenia
CMD="" # wyczyszczenie zmiennej CMD - wyjaśnienie pod koniec skryptu
# tekst jaki zostanie wyświetlony
TEKST="Volume +2dB

$(amixer get PCM | head -n 6 | tail -n 1 | awk ’{ print $5 }’)"
;;

volume-)

# to samo, co powyżej; ściszanie
TEKST=""
CMD="amixer set PCM 2dB-"
echo $($CMD) # wywołanie polecenia
CMD=""
TEKST=" Volume -2dB

$(amixer get PCM | head -n 6 | tail -n 1 | awk ’{ print $5 }’)"
;;

mute)
TEKST="MUTE"

if (test ! -f ~/.mute) then
touch ~/.mute
TEKST="$TEKST ON"
CMD=$(amixer set PCM 0)

else
TEKST="$TEKST OFF"
CMD=$(amixer set PCM 87%)
rm -rf ~/.mute

fi
;;

m_left)
# poprzedni utwór (jeden z czterech przycisków od music playera
TEKST="|<< Previous"
CMD=$(dcop amarok player prev)
TEKST="$TEKST ($(dcop amarok player artist) - $(dcop amarok player title))"
;;

m_right)
# następny utwór (kolejny z czterech przycisków od music playera
TEKST=">>| Next"
CMD=$(dcop amarok player next)
TEKST="$TEKST ($(dcop amarok player artist) - $(dcop amarok player title))"
;;

m_stop)
TEKST="[]"
CMD=$(dcop amarok player stop)
;;

*)
TEKST="nieznany klawisz"

esac
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# wykonanie polecenia
# dlatego przy volume+ i volume- musieliśmy wyczyścić zmienną CMD,
# ponieważ po wyjściu z CASE zawartość zmiennej CMD jest i tak
# wykonywana - w efekcie mamy mniej kodu, co poprawia
# jego czytelność a także efektywność

echo $($CMD > /dev/null 2> /dev/null)
OUT=$TEMP$TEKST
echo $OUT >> $HIST

# zapisujemy sobie ostatnie wywołanie do historii

# wyświetlenie tekstu OSD
osd_cat -p$POZ -A$ALIGN -c$KOLOR -s$SHADOW -d$DELAY -l$MAX_LINES
-f$FONT $HIST

Zapiszmy ten skrypt oraz nadajmy mu uprawnienia do wykonywania:

chmod +x ~/klawiatura/sterowanie.sh

Niestety, aby opisać cały skrypt wiersz po wierszu oraz uzupełnić go o obsługę
wszystkich klawiszy, artykuł ten zająłby około 15 stron. Na szczęście jednak po
jego głębszej analizie nie jest on taki trudny do zrozumienia. Polecam zapoznać
się z argumentami, jakie przyjmuje osd_cat. Aha, no i aby poznać te argumenty,
musimy mieć oczywiście zainstalowaną paczkę xosd! Standardowo powinna być
ona w większości dystrybucji.

W skrypcie przedstawiłem konfigurację klawiszy dotyczących typowych
multimediów: następny utwór, poprzedni, stop, podgłośnienie, ściszenie, mu-
te. . . Reszta do samodzielnego napisania. Konfiguracja przełączania utworów
została przedstawiona na przykładzie Amaroka. KDE w wersji 3.X udostępnia
nam dosyć ciekawe narzędzie, które nazywa się dcop. Warto się nim zaintereso-
wać! Można sterować bardzo wieloma programami środowiska KDE z poziomu
konsoli za pomocą tego programu.

Polecam dopisanie sobie do ~/.bashrc czegoś podobnego do poniższych li-
nijek:

XBIND="$(ps x | grep xbindkeys | sed -n ’1p’ | awk ’{ print $5 }’)"

if [ $XBIND = "xbindkeys" ] ; then
echo ""

else
#echo "xbind NIE jest uruchomiony!"
xbindkeys &

fi

Pozwoli to uruchamiać xbindkeys przy każdym uruchomieniu komputera.
Może nie jest to cud efektywności, ale działa.

Aby sprawdzić, czy nasze oskryptowanie działa poprawnie, przydałoby się
przelogować i zobaczyć, czy xbindkeys się odpali. Następnie nie pozostaje nam
nic innego, jak bawić się i oskryptować pozostałe klawisze. Na zakończenie
powiem tak: U mnie działa! Zalecam eksperymentowanie, pobawienie się . . .
Mam nadzieję, że możliwości, jakie daje nam Bash, skłonią niektórych (tych
ambitniejszych) do zagłębienia się w lekturę i ekspresji twórczości intelektual-
nej.

Mam nadzieję, że artykuł się podobał. Pozdrawiam i do następnego razu.

Odnośniki
[1] http://hocwp.free.fr/xbindkeys/xbindkeys.html – Strona domowa programu

xbindkeys
[2] http://ldots.org/xosd-guide/index.html – XOSD Guide and Reference
[3] man osd_cat
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Książki wydawnictwa PWN
Animacje
Paul Wells
To profesjonalny poradnik dotyczący tworze-
nia animacji w filmach rysunkowych, sitcomach,
grach komputerowych, reklamach telewizyjnych
czy w awangardowych kreskówkach. Książka uka-
zuje film animowany w różnych jego wymiarach
– edukacji, realizacji, produkcji czy relacji zacho-
dzących między rozmaitymi dyscyplinami sztuki,
a animację jako narzędzie, dzięki któremu wszyst-
ko, co wyobrażalne, staje się możliwe.

Pierwsza część książki skupia się na podsta-
wowych zasadach rządzących procesem animacji:
począwszy od poszukiwania inspiracji i zbierania
materiałów, poprzez etap przygotowań i dostępne techniki, aż do realizacji
przedsięwzięcia. Każdy etap prac jest dokładnie opisany oraz opatrzony wska-
zówkami dotyczącymi wykorzystania nowych, przystępnych i tanich technolo-
gii, usprawniających proces twórczy. Druga część zgłębia powiązania animacji
ze stylami i strategiami narracyjnymi obecnymi w kulturze popularnej. Teoria
została połączona z różnorodnymi sposobami jej praktycznego wykorzystania
i dodatkowo wsparta analizą filmów: zarówno klasyki, jak i prac współcze-
snych, stworzonych przez profesjonalnych animatorów, ale także studentów.
Część praktyczna, znajdująca się na końcu książki, zawiera informacje na temat
wyboru ścieżki kariery, odpowiedniego przygotowania portfolio oraz struktury
przemysłu filmowego ? niezbędne dla każdego początkującego twórcy.

Animacja to zbiór elementarnej wiedzy dla adeptów tej dziedziny sztuki,
dla studentów i wykładowców uczelni artystycznych i filmowych, chcących
poszerzyć swoją wiedzę zawodową, czy po prostu dla wszystkich miłośników
filmów animowanych.

Paul Wells jest profesorem w katedrze animacji na brytyjskim Loughborough
University, a także autorem wielu publikacji z dziedziny filmu animowanego,
w tym Understanding Animation (1998), Animation and America (2002) oraz
Animation: Genre and Authorship (2002). Jest również twórcą wielu projektów
radiowych, telewizyjnych i teatralnych oraz kuratorem wystaw.

Obiekty z klasą!
Listy do początkującego programisty
Dorota Cendrowska
Oto kilka zaskakujących pytań:
– Co mają wspólnego brydż, lody śmietanko-

wo-kakaowe, puzzle i praliny?
– Czy siostra brata żony szwagra może być

córką dziadka bratanicy?
– Ile czekoladek można zjeść od początku

grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia?
– Czy cyfrowy aparat fotograficzny może mieć

jakiś związek ze starym osiemnastowiecz-
nym zegarkiem?
Pozornie zupełnie nic ich nie łączy. Wiado-

mo jednak, że pozory mylą. Wystarczy puścić
wodze fantazji i z krasnoludem Suluapem pod-
jąć studia na jednej z uczelni Ziemian a okaże
się, że odpowiedzi na te pytania tworzą zbiór
zadań dla początkujących programistów.

Jest to książka niezwykła i to pod wieloma względami. Nie zastąpi, co
prawda, podręcznika i dokumentacji – niestety, bez nich obejść się nie moż-
na – ale zawiera ponad jedenaście tuzinów zadań programistycznych poprze-
dzonych osiemnastoma. . . listami. Prosimy nie przecierać oczu. Wzrok w tym
przypadku nikogo nie zawodzi. Tak, w dobie zawrotnej popularności SMS-ów
zaprasza ona do lektury niebanalnych listów. Niebanalnych – bo ich tematem są
tajniki sztuki programowania. W tej arcyciekawej korespondencji nie zabrakło
również odpowiedzi, a raczej podpowiedzi, które ułatwiają rozwiązanie wielu
programistycznych zadań.

Intensywna intelektualna praca i świetna zabawa gwarantowane! To jednak
jeszcze nie wszystko – oprócz nich zaproszenie do odkrywania zaskakującej
różnorodności otaczającego nas świata. Jeśli bowiem spojrzymy na niego okiem
programisty, to odkryjemy, że obiekty... leżą na ulicach.
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Cyfrowa rewolucja
Rozwój cywilizacji informacyjnej
Piotr Gawrysiak
Wiek XIX nazywany bywa często wiekiem pa-
ry, wiek XX – wiekiem elektryczności i ener-
gii atomowej. Nie sposób dziś stwierdzić, ja-
ki przydomek otrzyma od naszych następców
wiek XXI – nie byłoby jednak zaskoczeniem,
gdyby został on – choćby po części – nazwa-
ny mianem wieku wiedzy. Żyjąc u jego zarania,
żyjemy bowiem jednocześnie w czasach rewolu-
cji, której znaczenie społeczne będzie zapewne
znacznie większe niż znaczenie rewolucji prze-
mysłowej. Wynikiem tej rewolucji będzie udo-
stępnienie każdemu człowiekowi tego, co obec-
nie już jest traktowane jako zasób najcenniejszy
– ogółu zgromadzonej przez ludzkość wiedzy.
Będzie to zaś rewolucja cicha i niewidoczna,
która „wydarza się” obecnie. Co ciekawe, nad
osiągnięciem owego celu, określonego przez Brewstera Kahle’a jako universal
access to all knowledge, pracują jednocześnie wielkie organizacje – takie jak Wi-
kimedia, jak i nieformalne grupy ludzi prowadzących działalność nie zawsze
nawet uznawaną za legalną – jak choćby szwedzka The Pirate Bay. Widocznym
znakiem tego, iż ma ona rzeczywiście miejsce, jest coraz bardziej zmieniające
się podejście do tego, czym są informacja i wiedza. Przestają być one bowiem
traktowane jako towar, który może mieć cenę i który może być przedmiotem
obrotu handlowego. Zamiast tego coraz powszechniej uznawane są za dobro
wspólne, którego tworzenie, kopiowanie i darmowe rozpowszechnianie zyskuje
już nie tylko przyzwolenie społeczne, ale staje się wręcz obowiązkiem każdego
człowieka. Potrzeba opisania tejże rewolucji stała się zaś bezpośrednią moty-
wacją do powstania niniejszej książki.

To, co umożliwia ową rewolucję, to oczywiście technologie informatyczne,
pozwalające kopiować i przesyłać wiedzę z łatwością (i „taniością”) niewy-
obrażalną dla ludzi wychowanych w kulturze, w której informacja była niero-
zerwalnie związana z nośnikiem ją zawierającym (takim jak papier czy taśma
filmowa). Informatyka jest jednak technologią szczególną. Dynamika jej roz-
woju powoduje, iż wciąż traktowana jest przez wielu jako dyscyplina niemalże
tajemna. Komputer jest w dużej mierze urządzeniem, które w społeczeństwie

(a dotyczy to szczególnie społeczeństw krajów Europy Środkowej i Wschodniej)
pojawiło się niejako znikąd – a przynajmniej jest za takie uważane.

Tymczasem informatyka jest dziedziną nauki, która posiada zadziwiająco
długą historię – choć dla większości osób pozostaje ona historią nieznaną. Chcąc
zatem pisać o rewolucji informacyjnej, należy najpierw przedstawić historię
technologii przetwarzania informacji i to ona właśnie jest przedmiotem pierw-
szej części książki. Okazuje się zresztą opowieścią fascynującą, zaś jej prześle-
dzenie pokazuje wyraźnie, iż urządzenie takie jak „komputer” wymyślono już
dawno temu – nie umiano go jedynie (aż?) wyprodukować. Historia sprzętu
komputerowego jest zaś nierozerwalnie związana z historią oprogramowania,
ta z kolei – z historią sposobów przetwarzania treści cyfrowych, a tym samym
wiedzy. Opisując je wszystkie w książce, zaprezentowano jednocześnie wszyst-
kie najważniejsze składniki wspomnianej na wstępie cichej rewolucji.

Niniejsza publikacja może być wykorzystywana jako podstawowy podręcz-
nik w nauczaniu historii informatyki na poziomie akademickim. Stanowi także
cenny materiał uzupełniający do wykładów wprowadzających na kierunkach
informatycznych oraz wykładów poświęconych problematyce rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego, informacji naukowej i bibliologii. Pomimo iż książ-
ka nie jest pomyślana jako publikacja popularnonaukowa, może także znaleźć
czytelników poza środowiskiem akademickim, wśród osób zainteresowanych
historią i rozwojem nowoczesnych technologii ICT i ich wpływem na rozwój
społeczny.
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Książki wydawnictwa HELION
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II
Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates
Piotr Szewczuk
Książki o programowaniu są bardzo specyficzny-
mi pozycjami na rynku wydawniczym. Ze wzglę-
du na opisywane zagadnienia, w książkach tego
typu znajduje się bardzo dużo informacji, co z ko-
lei przekłada się na objętość takich pozycji. Bar-
dzo często język, jakim posługują się autorzy ta-
kich książek, jest bardzo skomplikowany. Powyższe
dwa aspekty sprawiają, że książki o programowa-
niu nie są najbardziej przystępnymi pozycjami dla
przyszłych czytelników, którzy pragną zostać pro-
gramistami. Stereotyp ten próbuje przełamać seria
Head First, na polskim rynku wydawana przez wy-
dawnictwo Helion. Zastosowano w niej nietypowy
sposób przekazywania wiedzy czytelnikom polegający na takiej konstrukcji
książek, która ma oddziaływać na wiele zmysłów czytelników (jest to zrealizo-
wane między innymi poprzez częste stosowanie rysunków, które mają wpływać
na zapamiętywanie i zrozumienie omawianego materiału).

Książka Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II, wydawnictwa He-
lion, należy właśnie do tej słynnej serii podręczników informatycznych. Książka
przeznaczona jest dla osób, które rozpoczynają przygodę z technologią JSP lub
poszerzają już posiadaną wiedzę na temat tworzenia dynamicznych serwisów
www. Pozycja jest bardzo obszerna, liczy ponad 900 stron, i napisana jest bar-
dzo przystępnym językiem. Zapoznając się z jej zawartością od razu można
poznać, że głównym celem jej autorów było jak najlepsze przekazanie wiedzy
w sposób zrozumiały dla czytelników. Jest to duża zaleta tej książki.

Książka porusza, między innymi, następujące zagadnienia:
– celowość stosowania serwletów i stron JSP w porównaniu do statycznych

stron HTML,
– architektura aplikacji internetowych w oparciu o wzorzec MVC,
– budowa serwletów,
– informacje o działaniu sesji,
– tworzenie stron JSP,

– wdrażanie aplikacji internetowych,
– zabezpieczanie serwletów,
– tworzenie filtrów,
– wzorce projektowe,
– informacje przydatne podczas przygotowań do najnowszej wersji egzaminu

SCWCD (Sun Certified Web Component Developer) z platformy J2EE 1.5.
Podsumowując tę książkę można śmiało postawić tezę, że niedługo stanie

się ona jedną z głównych pozycji na liście bestselerów wydawnictwa Helion.
Nietypowe podejście do przekazywania wiedzy z zakresu technologii sewle-
tów Javy przekłada się na praktyczne korzyści dla czytelników. Z tą książką na
pewno będzie im łatwiej opanować techniki tworzenia dynamicznych stron JSP
i wejść w świat tworzenia dynamicznych stron www wykorzystujących język
Java.

Plusy:
– szeroki zakres omawianych zagadnień,
– innowacyjne podejście do sposobu przekazywania wiedzy,
– książka bardzo dobra dla początkujących programistów JSP,
– uwzględnienie zagadnień wymaganych na egzaminie SCWCD.

Minusy:
– rozmiar i waga książki,
– cena.
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