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Podstawy tworzenia apli-
kacji z PyQt4
Tworzenie aplikacji desktopowych nie
jest łatwe i wymaga sporej wiedzy i do-
świadczenia programisty. Musimy za-
dbać o odpowiedni interfejs, czytel-
ny i intuicyjny w obsłudze. Musimy
także zaimplementować poszczególne
funkcje aplikacji. Wygląda nawet tro-
chę strasznie, ale da się nad tym zapa-
nować.

Całość na stronie 30

O Vim słów kilka
Zwolennicy chwalą go głównie za to,
że jest lekki, posiada mnóstwo opcji
i jest niezależny od środowiska gra-
ficznego. Przeciwnicy zarzucają mu
przede wszystkim archaizm i nieintu-
icyjność. Jaki naprawdę jest Vim?

Całość na stronie 27

Google Chrome
O przeglądarce Google ChromeTM na-
pisano już w Sieci (i nie tylko w sieci)
wszystko. A jeśli nawet nie wszystko,
to prawie wszystko. W każdym bądź
razie dużo [1]. Piszemy więc i my!

Całość na stronie 14
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Drodzy Czytelnicy
Na Śląsku dzieje się! W Tarnowskich Gó-
rach rokrocznie we wrześniu mamy Gwarki –
wspaniała feta z królem Janem III Sobieskim
z Marysieńką, z Goethem i wieloma innymi
znamienitymi postaciami z historii, na które
Was już teraz zapraszam. Zimą zaś, oprócz
śniegu i mrozu, mieliśmy imprezy wolnego
oprogramowania. Mam nadzieję, że będą or-
ganizowane w coraz większej liczbie miejsc.
My zaś będziemy im z przyjemnością patro-
nować i o nich Wam donosić. Na razie poczy-
tajcie co się działo.

Ponadto w numerze pierwszy artykuł z se-
rii o Solarisie, podstawy PyQt4 i ciąg dalszy
PHP, tyle że teraz już obiektowo. Polecam ar-
tykuł o Sweet Home 3D – czyli jak się zruj-
nować pokazując go żonie. Są także plusy –
przestaniecie na jakiś czasmęczyćwzrok przy
komputerze a zaczniecie rozwijać tężyznę fi-
zyczną przy przestawianiu mebli.

W numerze przeczytajcie o oprogramowa-
niu do kontroli rodzicielskiej, może warto je
było uruchomić dla żony wcześniej? Reszta
numeru jest równie ciekawa.
Miłej lektury!
Tomasz Łuczak
zastępca redaktora naczelnego

Wszystkie publikowane materiały są objęte pra-
wemautorskimna zasadach licencji Creative Com-
mons CC-BY. Nie ponosimy odpowiedzialności
za treść ogłoszeń. Nazwy firm, nazwy handlowe
i znaki towarowe zostały użyte w publikacji jedy-
nie w celach informacyjnych i są własnością po-
szczególnych podmiotów.
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Przyspieszone wprowadzenie do Solarisa – część 1
Maciej Kamiński
Przyspieszone wprowadzenie do Solarisa – cykl artykułów opisują-
cych podstawowe zagadnienia solarisowe, adresowany dla do-
świadczonych użytkowników znających jakiś uniksopodobny sys-
tem (w szczególności Linux), ale nie Solarisa. Inspiracją były dwa
artykuły B. Rockwooda z tej dziedziny i ich tłumaczenie rozpoczy-
na cykl.
Autor: Ben Rockwood (oryginał w języku angielskim na stronie [1]).

Wstęp
Czasy się zmieniły. Dawno temu dla większości ludzi pierwszym kontaktem
z UNIXem był SunOS/Solaris. Ale to się zmieniło: od około 1995 do teraz pierw-
szym doświadczeniem UNIXowym jest Linux, głównie ze względu na popu-
larność i łatwą dostępność. Mamy więc mnóstwo ekspertów i zaawansowanych
użytkowników *NIX, którzy zaczynają spoglądać na Solarisa, ale znów czują się
jak nooby. Jestem szczególnie dumny, że kilka takich osób prywatnie kontakto-
wało się ze mną, aby zadawać podstawowe pytania o Solarisa. To są ludzie zna-
jący się na swojej robocie, kompetentni administratorzy i programiści, którzy po
prostu potrzebują pomocy w dostosowaniu się do Solarisa, a nie prowadzenia za
rączkę. Aby pomóc ludziom pasującym do tego opisu, ale nie tak śmiałym, jak
ci, z którymi rozmawiałem, zapraszam na wycieczkę po świecie Solarisa. Mam
nadzieję, że to wprowadzi Was na właściwą drogę do tej wspaniałej platformy.

Układ systemu plików Solarisa
Najbardziej podstawowe pytania to gdzie jest foo?, czemu nie mogę znaleźć foo? i co
to *** jest?. Najpierw rzućmy okiem na wysokopoziomową strukturę głównego
katalogu:
– /etc, /usr, /var: wiesz, czym one są
– /opt: podobnie jak w Linux, to miejsce, gdzie trafia większość komercyj-

nych/dystrybuowanych aplikacji
– /home, /net: domyślnie są to punkty automontowania (automatyczne monto-

wanie NFS na życzenie). Więcej o automounterze później
– /export: ten katalog powszechnie jest używany przez komercyjne warianty

UNIX i służy za miejsce dla danych udostępnianych po NFS, a także, często,
jako miejsce zrzutu dla rzeczy, które nie pasują nigdzie indziej. Więcej na ten
temat przy okazji dyskusji automounta

– /proc: zawiera dane o każdym z procesów, struktury katalogowe nazwanewe-
dług PIDów. Używane przez „P-narzędzia”. Teraz rzućmy okiem na /usr. Jest
tumnóstwodziwaczniewyglądających katalogów i napierwszy rzut oka spo-
ro duplikacji. Musisz zrozumieć, że Solaris jest dumny ze zgodności z liczny-
mi standardami przemysłowymi, takimi jak XPG4,UNIX98, POSIX itp. To jest
często powód, dla którego Solaris jest często uważany za lepszy od Linuksa
dla aplikacji biznesowych i ich rozwoju. Żeby spełnić te wszystkie wymaga-
nia, niektóre narzędzia są w oddzielnych katalogach, aby udostępnić różne
narzędzia dla różnych potrzeb i standardów.

– /usr/bin, /usr/sbin: te znasz. Standardowe narzędzia w bin, a „systemowe”
w sbin

– /usr/5bin: miejsce na binarki Systemu V, w aktualnym Solku symlink do
/usr/bin

– /usr/adm: symlink do /var/adm, solarisowego odpowiednika linuksowego
/var/log

– /usr/aset: narzędzia Automated Security Enhancement Tool (ASET). Oddziel-
ne, bo ten katalog należy do roota i nikt inny nie ma nawet prawa odczytu.

– /usr/ccs: katalog zawierający narzędzia programistyczne Sun/SystemV, włą-
czając ar, m4, make, nm, ld, yacc, lex, elfdump i inne. Nie mylić z odpowiednimi
narzędziami GNU

– /usr/dt:CDE (common desktop environment) i powiązane narzędzia. Niemo-
gę znaleźć konkretnego źródła i definicji „dt”, ale zawsze jak to widzisz, myśl
„cde”

– /usr/games: ta, chciałbyś!
– /usr/gnome: GNOME, a w każdym razie JDS
– /usr/kernel: rozmaite sterowniki i inne rzeczy uzupełniające względem /kernel
– /usr/kvm: to jest martwy katalog, używany obecnie jedynie jako historyczny

placeholder. Nazwa odpowiada temu, co o tym myślisz
– /usr/openwin: stare narzędzia OpenWindows, włączając Sunowy serwer X

(Xsun), biblioteki OpenLook, narzędzia i menadżer okien
– /usr/platform: Różne rzeczy specyficzne dla platformy, w szczególności znane

z narzędzi ptrdiag, używanego do wypisywania statusu sprzętu i eeprom do
obsługi zgadnij czego. Na SPARCu jest tam mnóstwo katalogów dla różnych
architektur i specyfik systemów.
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– /usr/proc: solarisowe „P-narzędzia” (pfiles, pmap, pwdx, pstack, etc). Te narzę-
dzia są teraz po prostu symlinkami do /usr/bin

– /usr/sadm: solarisowe narzędzia administracyjne, takie jak smc – „Solaris ma-
nagement console” (konsola zarządzająca Solarisa, graficzne narzędzie dla
adminów) i inne

– /usr/sfw: SFW oznacza „Sun FreeWare”. To tu znajdziesz GCC, GIMP,MySQL
i wiele więcej. Nie marudź, że Solaris nie ma żadnych narzędzi zanim nie po-
szukasz swoich GNU ulubieńców tutaj. Pamiętaj, że aby odróżnić narzędzia
GNU od solarisowych, ich powszechne nazwy zostały poprzedzone literką
„g” (odGNU), więcmamy „gmake” naGNUmake, „gld” dla GNULD, „gas”
dla GNU AS itd.

– /usr/snadm: Solstice, historyczne, zignoruj
– /usr/ucb, /usr/ucbinclude, /usr/ucblib: narzędzia BSD! UCB znaczy „University

of California Berkeley”. Znajdzieszwersje BSD pospolitych narzędzi, więc jak
wolisz BSDowe ps (n.p.: „ps aux”) zamiast SysV (n.p.: „ps -ef”) dodaj to do
ścieżki!

– /usr/xpg4, /usr/xpg6: narzędzia zgodne ze standardami XPG4 i XPG6. To są
specyfikacje X/Open będące częścią większej Single Unix Specification [2]

– /usr/X: symlink do /usr/openwin
– /usr/X11, /usr/X11R6: serwer Xów Xorg i powiązane narzędzia

Jeśli chceszwiedziećwięcej o standardach, które Solaris spełnia, zajrzyj tu [3].
Jeśli myślisz, że niektóre z tych katalogów są głupie i niepotrzebne, powiem

po prostu tak:
A) wielu ludzi się z Tobą zgadza,
B) wielu ludzi się z Tobą zdecydowanie nie zgadza.
Najgoręcej dyskutowanym katalogiem w /usr jest /usr/sfw, który wielu ludzi
chciałoby przemianować na /usr/gnu (w OpenSolarisie jest taki katalog, ale robi
on co innego – przyp. tłum.). Co do /varwystarczy, że powiem, że Solaris trzyma
dzienniki w /var/adm, nie /var/log, jak Linux, choć to się pomału zmienia i teraz
znajdziesz dzienniki w obu katalogach.

Tak na marginesie, sporo użytkowników Solarisa uważa /usr/local za grzech
przeciw naturze i tabu. Ja osobiście używam ten katalog, ale to nie jest niezwy-
kłym dla ludzi, którzy chcą utrzymać /usr „czystym”. Widziałem organizacje
używające /usr2, /opt/local i /export/local zamiast tego, ale mi to się wydaje być głu-
potą. Niech Twoja przytomność wskaże właściwe rozwiązanie: to tylko kwestia
upodobań.

Automounter
Solaris został zaprojektowany z myślą o pracy w firmowym LANie. To się zga-
dza z Sunową mantrą „Dopiero Sieć To Komputer”TM. Nie ma większego na to

przykładu niż (nadmierne) poleganie przez Solarisa na automounterze. Linuk-
sowi admini i użytkownicy mogą w ogóle nie wiedzieć, czym automounter jest,
ponieważ nie jest on powszechnie używany w systemach linuksowych, pomimo
że prawie każdy system linuksowy automounter posiada. Automounter jest spo-
sobem montowania udziałów NFSowych „na życzenie”. Najpowszechniejszym
jego użyciem są katalogi domowe, kiedy umieszczasz katalogi użytkowników
na serwerze NFS i konfigurujesz Solarisa tak, aby montował je w /home, więc
na przykład, kiedy próbujesz dostać się do /home/benr, a ten katalog nie był za-
montowany, zostanie on zamontowany automatycznie. Użyteczne narzędzie, je-
śli z niego korzystasz.

Domyślnie, kiedy instalujesz Solarisa, automounter, który zobaczysz jako au-
tofs, definiuje /home i /net jako punkty montowania autofs (/net jest dla Solarisa
odpowiednikiem Windowsowego Otoczenia Sieciowego, więc jeśli chciałbyś zo-
baczyć udziały NFS z systemu foo, po prostu pisz cd /net/foo). Ponieważ /home
jest montowany jako autofs, nie możesz tworzyć tam folderów! Jestem naprawdę
zaskoczony, że nie jestem o to pytany częściej. Jeśli chcesz utworzyć /home/benr,
musisz, a) wyłączyć automountera (svcadm disable autofs) lub b) usunąć wpis /ho-
me z /etc/auto_master i zresetować autofs (svcadm restart autofs). Polecam zrobić
obie te rzeczy, aby uniknąć problemów w przyszłości. Gdy to zrobisz, możesz
używać /home tak, jakbyś to używał w systemie linuksowym lub BSD.

Wracając do /export, tradycyjnie w Solarisie tworzysz tam katalogi, którymi
chcesz się podzielić. To właśnie dlatego tradycyjni użytkownicy Solarisa tworzą
katalogi domowe w /export/home a nie w /home jak oczekiwaliby tego użytkowni-
cy nie-solarisowi. Idea tworzenia katalogów domowych w /export/home i używa-
nia automountera do montowania ich lokalnie w /home może wydawać się dzi-
waczna, ale czyni sprawy bardziej przejrzystymi w sieci. Jest nawet wielu użyt-
kowników, którzy po prostu umieszczają wszystko w /export/home i po prostu
ignorują /home. W ogóle możesz używać /export do czegokolwiek i często katalog
ten kończy jako wszechstronne miejsce na wszystko, co nie pasuje gdzie indziej.
Dla przykładu zawsze tworzę strefy w /export/zones.

Sudo i Root
Możesz się zastanawiać „Gdzie jest /root?”. Niemamy.Wedługmnie dlatego, że
większość użytkowników Solarisa uważa, że użytkownik root nie powinien być
traktowany jako użytkownik, a co więcej: root nie powinien robić rzeczy, które
wymagają katalogu domowego. Domyślną lokalizacją katalogu domowego ro-
ota jest / . Jeśli na prawdę chcesz mieć /root, proszę bardzo, stwórz ten katalog,
ale proponujemy, o ile rzeczywiście chcesz robić wiele „rootowych” rzeczy, byś
się zainteresował Role Based Access Control (RBAC) i przydzielił niektóre rooto-
we przywileje standardowym kontom użytkowników lub specjalnym „rolom”.
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Powszechnie używane narzędzie sudomoże być używane, by zezwalać użytkow-
nikom na uruchamianie szczególnych poleceń jako root. W Solarisie nie ma sudo
ponieważ jest RBAC. Po szczegóły na temat RBAC zapraszam do mojego bloga:
Using RBAC on (Open)Solaris [4].

Udziały NFS i /etc/exports
Udostępnianie dokumentów po NFS jest nieco inne w Solarisie. W wielu syste-
mach operacyjnych udostępniasz system plików zmieniając /etc/exports i startu-
jąc serwer (np. /etc/init.d/nfs.server start) lub pisząc exportfs -a. W Solarisie musisz
dodać udziałyNFSowe do /etc/dfs/dfstab. DFS oznaczaDistributed File System (roz-
proszony system plików). Są w tym pliku przykłady jak to robić, ale zawierają
polecenia używane z linii komend, co jest. . .

Aby wyeksportować systemy plików, edytujesz /etc/dfs/dfstab i włączasz
exportfs -a (lub svcadm restart svc:/network/nfs/server) albo używasz polecenia share,
więc gdy chcesz udostępnić /opt, piszesz share /opt i jest gotowe.Mniej więcej share
w Solarisie działa tak, jakiego byś działania oczekiwał od exportfswLinuksie, ale
my mamy oba.

Podstawowe monitorowanie
Solaris niema top (OpenSolarisma – przyp. tłum.). Alemamy coś lepszego a przy
tym podobnego: prstat. To jest jak top, ale używa mniej zasobów i jest dużo moc-
niejsze, jeśli go użyć prawidłowo (czytaj stronę man). Użytkownicy Solarisa czę-
sto polegają na vmstat, mpstat (jak vmstat, ale dla procesorów), iostat i netstat. Po-
dobne narzędzia są dostępnew Linuksie, ale użytkownicy częściej sięgają po top.

Jak wspomniałem wcześnie, zarówno ps z SysV (/usr/bin/ps -ef ) jak i ps z BSD
(/usr/ucb/ps aux) są dostępne w Solarisie. Dodatkowo możesz używać solariso-
wych „P-narzędzi” (narzędzi dla procesów), aby się dowiedzieć więcej o po-
szczególnych procesach, na przykład pstack ’pgrep cron’ wyświetli cały backtrace
wywołań funkcji programu cron, a pfiles ’pgrep firefox-bin’wyświetli szczegóły na
temat każdego pliku otwartego przez Firefox. To odpowiada też na pytanie gdzie
jest lsof?’.

O ile te narzędzia są naprawdę świetne, dają one jedynie wysokopoziomowe
zrozumienie systemu. Vmstat i pstat pokażą ilości przerwań i wywołań systemo-
wych na sekundę, a nawet którego CPU one dotyczą, ale jeśli chcesz wiedzieć co
dokładnie one robią lub, w szczególności, skąd pochodzą, potrzebujesz DTrace
(skrót od Dynamic Tracing – pol. dynamiczne śledzenie). DTrace pozwala zagłę-
bić się w system w prosty i elegancki sposób i odpowiedzieć na pytania, które
prowadzą do kolejnych pytań i jeszcze większej ilości pytań, za każdym razem
redefiniując Twoje rozumienie systemu, z którym pracujesz. DTrace jest oczywi-
ście poza zakresem tego wpisu, ale Solaris Dynamic Tracing Guide [5] jest na

prawdę świetną odpowiedzią na większość Twoich pytań na ten temat. Google
odpowie na resztę.

Oprogramowanie i paczki
Solaris używa standardowego formatu PKG z Systemu V. Paczki mają dwie for-
my: systemu plików i strumienia danych. System plików jest używany na su-
nowych dyskach CD i jest po prostu strukturą katalogową z różnymi elemen-
tami i plikami w obrębie paczki. Strumień danych to system plików zwinięty
do pojedynczego pliku, aby ułatwić skompresowanie i rozpowszechnianie po
sieci. Paczki używają domyślnej konwencji nazw ORGANIZACJAprogram, więc
np. w przypadku SUNWspro SUNW to pierwotny symbol Suna na giełdzie NA-
SDAQ, a „spro” odnosi się do historycznej nazwy Sun Studio.

Oba typy paczek instaluje się poleceniem pkgadd (np. pkgadd -d
./CUDLgcc-4.0.1.pkg dla strumienia danych i pkgadd -d . dla systemu plików).
Możesz wypisać wszystkie zainstalowane paczki w systemie poleceniem pkginfo
lub użyć tego narzędzia do pozyskania szczegółowej informacji o paczce (np.
pkginfo -l SUNWspro). pkgrm służy do usuwania paczek a pkgtrans to konwersji
między tymi formatami.

Trochę stron w sieci udostępnia paczki w formacie pkg, ale najpopularniej-
szymi są SunFreeware.com iBlastwave. Na SunFreeware znajdziesz dużą ilość popu-
larnych aplikacji i zainstalujesz je standardowymi narzędziami systemu, ale jako
że PKG nie rozwiązuje automatycznie zależności, może to być zawiłe. Blastwave
to solarisowyodpowiednik debianowego apt-get i pozwala pobierać pakiety z sie-
ci jednym poleceniem rozwiązując przy okazji wszystkie zależności (np. pkg-get
-i vim). Krytyka Blastwave koncentruje się na fakcie dużej ilości duplikacji w sys-
temie, ale to jest celowe: założenie Blastwave jest takie, że paczki nie powinny
zależeć od instalacji systemu lub czynić założeń co do tego, co jest, a co nie jest
zainstalowane. Obecnie Blastwave jest najpopularniejszą metodą pobierania pa-
czek w Solarisie.

Zarządzanie usługami
Solaris 10 pozbył się starego standardu skryptów RC, takich, jakie bywają w Li-
nuksie i innych systemach. One dalej istnieją, ale są jedynie uzupełnieniemnowe-
go systemu, ServiceManagement Facility (SMF) (nie SolarisManagement Facility –
przyp. tłum.). Używaj svcs, aby zobaczyć usługi, svcadm, by nimi administrować
(zatrzymywać, uruchamiać itd.) i svccfg, aby je modyfikować. Szczególnymi zale-
tami SMFu jest możliwość ustalania zależności między usługami (np. jeśli Apa-
che nie chodzi, nie próbuj włączać MySQL), automatyczne restartowanie usług,
równoległy ich start i szczegółowa ich kontrola.
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Usługi SMF są opisane w XML-owych manifestach, znajdziesz domyślne
manifesty systemowe w /var/svc/manifest. Manifesty opisują usługę, zależności,
opcjonalne metadane i dostarczają metody na start, zatrzymanie, zaktualizowa-
nie lub restart usługi. Metoda może być pojedynczą linijką polecenia w manife-
ście lub zewnętrznym skryptem powłoki, tak złożonym i ekstrawaganckim, jak
tylko sobie zażyczysz. Domyślne metody są w /lib/svc/method.

Zarządzanie dyskami
Dyski mogą być kopane, szturchane i partycjonowane poleceniem format. Solaris
nazywa partycję plastrem (ang. „slice”). Standardowa konwencja nazewnicza dla
dysku w solarisie jest: c0t0d0s0, co znaczy Kontroler 0, target 0, LUN 0, plaster
0. Solaris tradycyjnie plaster 2 używa do oznaczania całości dysku i nie w jakim-
kolwiek innym celu. Narzędzie format jednak nie może modyfikować informacji
o partycjach w x86, więc użyj też fdisk. Zobacz strony man dotyczące każdego
z wyżej wymienionych narzędzi przed ich używaniem.

Wyjmowalne urządzenia, takie jak USB, są traktowane inaczej i mogą być wi-
dziane narzędziem rmformat (rm to skrót od removable media). Zwykle są one
(o ile to możliwe) montowane automatycznie przez demon zarządzania wolu-
minami, vold. Dyski CD i DVD są domyślnie montowane w /cdrom. Jeśli potrze-
bujesz ręcznie montować CD/DVD, pamiętaj by używać typu systemu plików
hsfs (High Sierra File System), nie iso9660, jak w Linuksie. Jeśli vold jest leniwy,
możesz go kopnąć, by poszukał nowych urządzeń, używając polecenia volcheck.

Aby zobaczyć liczniki błędów dla urządzenia, użyj iostat -En. Aby monitoro-
wać przepustowość we/wy, użyj iostat -xn 1.

Odnośniki
[1] http://www.cuddletech.com/blog/pivot/entry.php?id=562
[2] http://www.unix.org/version3/
[3] http://docs.google.com/viewer?url=http://dlc.sun.com/pdf/

816-5175/816-5175.pdf
[4] http://www.cuddletech.com/blog/pivot/entry.php?id=362
[5] http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-6223

Wtyczki do Claws Maila
Klient poczty
http://www.claws-mail.org

OClaws-Mailu już pisaliśmy. Dla przypomnienia, wClaws-Mailu nie napiszemy
listu w HTMLu, a nadesłane listy w HTMLu zostaną wyświetlone jako tekst; nie
posiada wbudowanego filtra antyspamowego, nie ma także powiadomień o no-
wej poczcie. Za to posiada kilkanaście wtyczek, z których co najmniej kilka warto
wykorzystać:
AttRemover – umożliwia na usuwanie załączników z listów.
Bogofilter – wtyczka wykorzystująca program bogofilter do filtrowania spamu.

Działa bardzo skutecznie. Po jej włączeniu można utworzyć folder na wiado-
mości niechciane, bo domyślnie lądują one w koszu.

GeoLocation – na podstawie adresu IP nadawcy, wtyczka próbuje ustalić jego
miejsce i wyświetlić mapę z zaznaczonymmiejscem nadawcy (rys. 1). Nieste-
ty nie wszystkie programy pocztowe nadawców pozwalają na identyfikację.

GtkHTML – wtyczka renderuje list nadesłany w HTMLu.
Ikonka wtyczka umieszcza ikonę skrzynki pocztowej w systemowym obszarze

powiadamiania (tzw. tray), która informuje o nowej i nieprzeczytanej poczcie.
PGP – jeśli korzystamy z GNUPG to ta wtyczka jest dla nas.

Rysunek 1. Okno z wyświetloną mapą z zaznaczeniem miejsca nadawcy
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YaST vs. Mandriva Control Center
Kamil Galos
Postanowiłem przyjrzeć się z bliska dwóm zintegrowanym dla
określonych systemów centrach sterowania, czego wynikiem jest
niniejsze zestawienie ich cech, mające charakter porównawczego
pojedynku. Mowa tutaj o stworzonym przez Novell specjalnie dla
SuSE Linux centrum sterowania o nazwie YaST oraz o dziele Man-
drivy, zintegrowanej z Mandrivą Linux, Mandriva Control Center.
Oto wynik.

Najważniejsze pierwsze wrażenie
Novell jest amerykańską firmą sponsorującą otwarty i dostępny za darmo system
OpenSuSE, przeznaczony głównie na domowe biurka. Wydania OpenSuSE po-
przedzają wydania komercyjnych wersji SLED i SLES. Novell był krytykowany
za umowę patentową z Microsoft w roku 2006, potraktujmy to jednak jako błąd
przeszłości i puśćmy w niepamięć. Z obecnych błędów wytyka się firmie wy-
puszczenie OpenSuSE w wersji 11.2 wyposażonej w okrojoną wersję Transmis-
sion, klienta sieci BitTorrent. Dokładniej mówiąc, wykrojono technologię, która
pozwalała na pobieranie plików z sieci, bez konieczności wykorzystywania tra-
ckerów. Oczywiście spotkało się to z ostrą falą krytyki.

Obecny YaST, w wersji 2, nie jest już tak toporny i powolny, jak jego poprzed-
nik. Działa nieźle, chociaż wciąż można odczuć pewien niedosyt.

Mandriva funkcjonuje nadal, pomimo kryzysu, jaki nawiedził ją w latach
2003 i 2004. Funkcjonuje zresztą całkiem nieźle. Obecnie firma oferuje łatwy do-
stęp do kilku wersji swojego systemu operacyjnego, m.in. darmowych wersji na
biurka, płatnych wersji na biurka wzbogaconych o dodatkowe oprogramowanie,
płatnych wersji na pendrive i dla netbooków. Póki co nie słyszałem, by ktokol-
wiek narzekał na szybkość działania i funkcjonalność MCC.

Główne okno MCC prezentuje się estetycznie, podobnie jak okno YaST. Do-
stępne opcje podzielone są na oddzielne grupy, bardzo podobne jak w YaST, a te
z kolei na podgrupy, czego już YaST niema. Centrum sterowania SuSEwyświetla
wszystkie opcje w postaci listy, oddzielonej nagłówkami. Wszystko jest ozdobio-
ne ikonkami, które ułatwiają wzrokowy wybór interesujących nas funkcji.

Oba rozwiązania są intuicyjne i mają atrakcyjnywygląd, dlatego jeżeli chodzi
o pierwsze wrażenie, wynikiem jest remis, 1:1.

Rysunek 1. YaST

Rysunek 2. Mandriva Control Center
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Sekcja Oprogramowanie
Mówiąc o sekcji dotyczącej oprogramowania, warto wspomnieć o dostępno-
ści pakietów, dla obu dystrybucji. Obie bazują na rpm, przy czym YaST uży-
wa swojego własnego, graficznego systemu obsługi oprogramowania, podobnie
jak MCC zawierające rpmdrake. Repozytoria dla OpenSuSE, ze względu na je-
go szczególną popularność, są nieco obszerniejsze od repozytoriów dostępnych
dla Mandrivy. Wystarczy choćby wspomnieć o Factory. SuSE zawiera w repo
non-oss, np. Antivir od Aviry, jedyny znany mi darmowy antywirus na Linuksa,
oferujący jednocześnie ochronę rezydentną i graficzny interfejs. Pomimo faktu,
że jest to niewolne oprogramowanie, a jego użycie wymaga darmowej rejestracji
i tak jest to fakt zasługujący na uwagę. Mandriva z kolei posiada bogate repozy-
toria tworzone przez społeczność, np. obszerne repo Mandriva Italia Backports,
zawierające masę świeżych, przydatnych paczek.

Rysunek 3. YaST – Sekcja Oprogramowanie

Jak wygląda sekcja w obu centrach kontroli? Dzięki MCC w sposób automa-
tyczny i wygodny skonfigurujemy nośniki do instalacji i aktualizacji, częstotli-
wość aktualizacji, zainstalujemy wybrane pakiety dzięki rpmdrake i zaktualizu-
jemy system. W YaST podobnie, uda nam się zaktualizować system, skonfigu-
rować automatyczną aktualizację, przy czym może ona być w pełni zautoma-
tyzowana, włączając nawet pominięcie zgody na licencje niewolnych pakietów.
Ponadto możemy jeszcze skonfigurować repozytoria, dodać zewnętrzne nośni-
ki z oprogramowaniem i sprawdzić je pod kątem błędów. MCC wyróżnia tutaj

opcja wyświetlająca Statystyki pakietów, nie mająca jednak praktycznego zastoso-
wania dla końcowego użytkownika domowego. YaST natomiast zyskuje lekką
przewagę nad MCC dzięki opcji szukania pakietów, także w niezdefiniowanych
repozytoriach dla SuSE.

Rysunek 4. YaST – Sekcja Oprogramowanie

Rysunek 5. MCC – Sekcja Oprogramowanie
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Ogólnie rzecz ujmując, YaST wygrywa tutaj, chociaż tylko o włos, ze względu na
większe możliwości automatyzacji procesu aktualizacji oraz na ułatwione wy-
szukiwanie pakietów. Wynik 2:1 dla YaST.

Sekcja Sprzęt
Linux obsługuje obecniemasę sprzętu out-of-the-box a coraz częściej producenci
wypuszczają sterowniki dla swoich produktów dedykowane dla Linuksów. Mo-
je doświadczenie w używaniu OpenSuSE i Mandrivy mówi mi, że oba systemy
radzą sobiew podobny sposób zwykrywaniem i instalowaniem sprzętu. Zresztą
ciężko tutaj o jakieś większe różnice w obrębie dystrybucji, gdyż sprawa opiera
się w dużej mierze o możliwości jądra systemu, a ono jest prawie takie samo dla
każdej.

Rysunek 6. YaST – Sekcja Sprzęt

Sekcja sprzęt MCC daje nam możliwość skonfigurowania dźwięku, grafiki,
klawiatury i myszy, drukarki czy skaneraw sposób prosty i przyjemny. Dla przy-
kładu pierwsze uruchomienie narzędzia do ustawień drukarki, przeprowadza
nas jednocześnie przez proces instalacji dodatkowego, niezbędnego i opcjonalne-
go oprogramowania. YaST jest tutaj bardzo podobny i daje nam adekwatne moż-

liwości w porównaniu z opcjami MCC. Przeglądanie i konfiguracja sprzętuwMCC
jest jednak tym, co bije na głowę jego odpowiednik w YaST, który daje nam jedy-
nie możliwość przeglądania sprzętu. Dzięki centrum kontroli Mandrivy może-
my jeszcze wykonać zaawansowane konfiguracje sterowników.

Rysunek 7. MCC – Sekcja Sprzęt

Mandriva zwycięża tutaj zdecydowanie, obecny wynik to 2:2.

Sekcja Sieć i Internet
Sieć i Internet w MCC oraz sekcje Urządzenia sieciowe oraz Usługi sieciowe
w YaST obsługują ustawienia dotyczące naszego łączenia się z Internetem oraz
innymi komputerami. Centrum sterowania OpenSuSE daje nammożliwość usta-
wienia wielu pojedynczych funkcji, MCC z kolei posiada zbudowane od pod-
staw Centrum konfiguracji sieci, specjalne narzędzie o zaawansowanych moż-
liwościach, dedykowane dla Mandrivy, a obsługujące połączenia z Internetem –
odpowiednikNetworkManagerawSuSE.Niektóre dodatkowe funkcje, podobne
do oferowanych przez YaST, są jeszcze dostępne w sekcji Udostępnianie plików
wMCC.
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Rysunek 8. MCC – Sekcja Sieć

Dostępność funkcji oraz możliwości konfiguracji na tym poziomie są w zasadzie
podobne w obu systemach. Centrum konfiguracji sieci daje jednak dziełu Man-
drivy minimalną przewagę nad YaSTem. Obecny wynik to 2:3 dla MCC.

Sekcja System
Towłaściwie najważniejszy dział, zawierający najbardziej zaawansowane funkcje
i możliwości konfiguracji. Co możemy zrobić w poszczególnych systemach w tej
sekcji? W MCC, z tych bardziej zaawansowanych, mamy możliwość kontrolo-
wania usług dostępnych w systemie. Narzędzie zawiera też podstawowe infor-
macje na temat poszczególnych usług. Podobne możliwości ma narzędzie Usługi
systemowe YaST. Oprócz takich zwykłych opcji, jak zarządzanie datą i czasem,
zarządzanie lokalizacją, przegląd logów systemowych (w YaST dostępne w sek-
cji Inne), co wyróżnia każde z centrów sterowania? Otóż MCC posiada prosty
instalator czcionek, z pomocą którego możemy także pobrać i zainstalować dar-
mowe fontyMicrosoftTM oraz inne, ciekawsze narzędzie, którego próżno szukać
w YaST – Import dokumentów i ustawień z systemu WindowsTM , pozwalający nam
skopiować z instalacji Windows niektóre pliki. YaST wyróżnia się dwoma za-
awansowanymi narzędziami: Ustawienia jądra systemu – do konfiguracji kernela

orazEdytor sysconfig. YaST zawiera jeszczew tej sekcji takie narzędzia jakProgram
rozruchowy iPartycjonowanie – podobne aplikacje o podobnychmożliwościach dla
MCC są dostępne w sekcjach Uruchamianie i Dyski lokalne.

Rysunek 9. YaST – Sekcja System

Rysunek 10. MCC – Sekcja System
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Z punktu widzenia zwykłego użytkownika, praktyczniejsze zastosowanie mają
narzędzia importu dostępnewMandrivie. Pozostawimy jednak na tympoziomie
remis. Obecny wynik to 3:4 dla MCC.

Sekcja Bezpieczeństwo
Linuksy należą do najbezpieczniejszych systemów, co wiadomo od dawna. Dla-
tegowłaśnie instaluje się je na komputerach serwerowych i na superkomputerach
o wielkich mocach obliczeniowych.

Rozwiązania od Novella dają nam spore bezpieczeństwo w systemie, dzięki
zastosowaniu usługi AppArmor, niedostępnej wMandrivie. Mandriva nadrabia
jednak bardzo praktycznym dla przeciętnego użytkownika narzędziem drakgu-
ard, umożliwiającym proste skonfigurowanie kontroli rodzicielskiej, poprzez za-
instalowanie filtra DansGuard. Filtr jest skuteczny w około 90%, blokując dostęp
do stron o treściach pornograficznych. W SuSE można go zainstalować ręcznie,
z repozytorium.

Rysunek 11. MCC – Sekcja Bezpieczeństwo

Dodatkowow tej sekcji możemy skonfigurować np. ustawienia zapory siecio-
wej, przy czym dodam, że dla mnie narzędzie konfiguracyjne dostępne w MCC
jest bardziej intuicyjne i prostsze w obsłudze.

Jak ocenić walkę w tej sekcji? Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika,
z pewnością wbudowana kontrola rodzicielskamawiększe znaczenie niż usługa
AppArmor Novella. Dans Guardian jest jednakże dostępny także w SuSE, nie-
stety zainstalowanie go wymaga trochę wiedzy.
Moim zdaniem mamy tutaj remis. Obecny wynik to 4:5 dla MCC.

Pozostałe sekcje i usługi
Wirtualizacja jest pojęciem dla zwykłego użytkownika raczej odległym. Warto
mimo to dodać, że YaST posiada wbudowane narzędzia do jej skonfigurowa-
nia. MCC za to ma możliwość doinstalowania takowego z repozytorium. Cie-
kawym i prostym narzędziemwMCC jest Konfiguracja automatycznego logowania,
pozwalająca na ustawienie uruchamiania systemu bez okienka logowania. Obec-
ne w YaST funkcje Zapasowa kopia systemu oraz Przywracanie systemu, pozwalają
na łatwe tworzenie kopii zapasowych dla danych. Adekwatna opcja w MCC to
Zrzuty danych, posiadająca jedynie najprostsze, najpotrzebniejsze funkcje.

Niektóre dodatkowe wtyczki obsługujące jeszcze więcej funkcji można zain-
stalować z repozytoriów odpowiednich dla dystrybucji. Nie są to jednak opcje
praktyczne dla zwykłego użytkownika. Można ostatecznie dodać po jednym
punkcie do walki MCC vs YaST. Ostateczny wynik to 5:6 dla MCC.

Podsumowanie
Sprawa stała się jasna. Mandriva wygrała tylko nieznacznie, co ma związek
z tym, że kładzie ona nacisk na prostotę użytkowania i łatwość obsługi. Dla-
tego Mandriva Control Center jest według mnie przyjaźniejsze dla zwykłego,
domowego użytkownika, nawet niedoświadczonego w zakresie obsługi kompu-
tera. Za to YaST jest prawdziwym kombajnem, z poziomu którego możemy przy
pomocy graficznych nakładek skonfigurować najbardziej zaawansowane funk-
cje systemu. Jeżeli jesteś tylko zwykłym userem, jeżeli chcesz zbudować mały,
domowy serwer, Mandriva Linux jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jeśli
poszukujesz czegoś na większe serwery i masz doświadczenie z obsługą Linuk-
sa, wypróbuj OpenSuSE. Z pewnością nie zawiedziesz się na żadnym z nich.
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Tarnogórskie Imprezy Wolnego Oprogramowania
Wojciech Wolf Marcinkowski

O TIWO
Projekt Tarnogórskich Imprez Wolnego Oprogramowania powstał wraz z początkiem
bieżącego roku a założony został przez wolontariusza Fundacji Wolnego i Otwar-
tego Oprogramowania. Dzięki temu możliwa jest ścisła i przyjemna współpraca
z wyżej wymienioną fundacją.

Tarnogórskie Imprezy Wolnego Oprogramowania powstały, aby szerzyć idee wol-
ności komputerowego świata w powiecie tarnogórskim. Głównym celem imprez
jest wprowadzenieWolnego Oprogramowania do szkół średnich oraz tworzenie
pracowni informacyjnych opartych o wolne technologie. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że jest to proces bardzo trudny i złożony a sama instalacja oprogramo-
wania jest jego najmniejszym elementem.
Wiemy dobrze, że kadra pedagogiczna i administratorzy szkolnych pracowni nie
są przygotowani na tego typu zmiany. Dlatego też postanowiliśmy działać strate-
gicznie i długofalowo, albowiem tylko w taki sposób można odnieść jakikolwiek
sukces, nawet ten najmniejszy. Miejsce działania wynika bezpośrednio z celów
TIWO. Jak już pokazała akcjaWiOOw szkole, placówki edukacyjne są najlepszym
miejscem, aby dotrzeć do młodego odbiorcy. Zaczęliśmy nasz długookresowy
plan od paneli zarówno wykładowych, jak i dyskusyjnych, które połączone zo-
stały z warsztatami.

Świadomość i wiedza informatyczna polskiej młodzieży jest naprawdę nie-
wielka. Dlatego podczas wykładów zaczęliśmy od poruszania problemów praw
autorskich i wszystkich aspektów, które mieszczą się pod terminem Wolna Kul-
tura. Natomiast na warsztatach „stawiamy czoła” tematyce, która dotyczy bez-
pośrednio oprogramowania.

Wykłady, jak i wszystkie akcje projektu, nie mają na celu pokazywania tech-
nicznych atrybutówwyższości jednego systemu, czy programu nad drugim. Po-
mimo nazwy i celu projektu, staramy się głównie przedstawić problemy, restryk-
cje oraz zagrożenia płynące z własności dóbr niematerialnych. Jesteśmy prze-
konani, że jest to najważniejsza kwestia, od której stanowczo trzeba rozpocząć
uświadamianie Tarnogórzan.

TIWO, z założenia, kierowane jest do osób, które na co dzień nie mają do
czynienia z informatyką i jej zagadnieniami. Nie chcemy, aby nasze działania
były postrzegane jako pewnego rodzaju nawracanie na jedyną słuszną drogę.
Pragniemy pokazać rzeczywisty stan rzeczy i pozostawić każdemu wolny wy-
bór. I wierzyć, że górę nad wszystkimweźmie zdrowy rozsądek. Poza działania-

mi edukacyjnymi, wdrażamy również akcję dlaczego nie?, o której można szerzej
poczytać na stronie projektu [1]. Pragniemy zrozumieć obawy i argumenty, któ-
re przemawiają za sprzeciwem dotyczącym wolności w szkolnych pracowniach,
aby móc znaleźć kompromis. Jesteśmy również otwarci na każdą dyskusję oraz
pomoc w jakiejkolwiek postaci. Tak więc zapraszam!

1 lutego 2010, I Liceum Ogólnokształcące imienia
Stefanii Sempołowskiej
Jestem bardzo zadowolony, żemogę pochwalić się i zrelacjonować akcję projektu
na łamachmagazynu „Dragonia”.Mam jednak nadzieję, że jest to tylko początek,
już i tak dobrej, współpracy.

Pierwszego lutego, czyli poniedziałkowym rankiem, projekt miał okazję za-
witać z panelem zarówno wykładowym, jak i po części dyskusyjnym, w I Li-
ceumOgólnokształcącym imienia Stefanii Sempołowskiej. Agenda akcji mieściła
w sobie pięć bliźniaczych wykładów, w których udział brała przede wszystkim
młodzież. Uczestników postanowiliśmy podzielić na mniejsze grupy, ponieważ
owiele łatwiej jest trafić i nawiązać kontakt zmniejszą ilością osób.Wykład zaty-
tułowanyCzy jesteśmywolni? realizowany był przez cały dzień i składał się z kilku
części.

Na początku wspólnie z uczniami poprzez odpowiedzi na liczne pytania, za-
stanowiliśmy się czym jest prawo autorskie i jakie są jego zadania. W związku
z czym starałem się udowodnić, że prawo autorskie powinno, oprócz chronienia
interesów autora, zapewnić stymulacje kreatywnego rozwoju. Następnie próbo-
wałem – jak najbardziej obiektywnie – przekazać czego obecnie dotyczą prawa
autorskie a także poświęciłem trochę czasu na przedstawienie sposobu hamo-
wania rozwoju technologii. Na podstawie przygotowanego wcześniej schematu,
ukazałem mechanizmy zachowania się na rynku, dotyczące wprowadzania no-
wych technologii. By to lepiej przybliżyć, posłużyłem się moim zdaniem najlep-
szym możliwym przykładem zaczerpniętym z Wolnej kultury Lessig-a. Miano-
wicie, wynalezieniem radia FM przez Edwina Armstronga i skutecznym hamo-
waniu jego rozpowszechnienia przez szeroko pojęty rynek.

Dodałem również kilka słów o neutralności technologicznej i o sporach do-
tyczących technologi peer-to-peer. Mówiąc o tym jak ówcześnie wygląda świat
cyfrowy, nie omieszkałem powiedzieć o technologii DRM oraz o DMCA. Jednak
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cały czas starałem się zachować jak największy obiektywizm, albowiemuważam,
że w propagowaniu wolności odgrywa on istotną rolę.

Po omówieniu spraw dotyczących teraźniejszości, przeszedłem do kolejnej
zaplanowanej części – poświęciłem czas na spojrzenie w przyszłość. Po wszyst-
kim nastąpiła wspólna refleksja nad kierunkiem ewolucji praw autorskich oraz
jakmożewyglądać cyfrowy świat, jeśli nadal będziemyobojętni i będziemyprzy-
zwalać na coraz to nowe restrykcje.

Po omówieniu „tego, co złe”, nadszedł czas ukazania szeroko pojętej – wolnej
kultury. Powiedzieliśmy o równowadze swobody dostępu, z zachowaniem praw
przez autora, oraz o tym, jak powinien wyglądać cyfrowy świat – świat wolności
i swobody. Zostały również udzielone wskazówki jak się przestawić trendom
i różnego rodzaju naciskom.

Najbardziej jednak skupiliśmy się na Wolnym Oprogramowaniu. Po kilku
słowach o projekcie GNU, jak i samym Linuksie, dłuższą chwilę poświęciłem
zaletom WiOO. Starałem się wyjaśnić dlaczego oprogramowanie powinno być
wolne, jakie bezpośrednie korzyści płyną z jego użytkowania oraz wprost poka-
zać zagrożenie przeciwstawne do wcześniej omówionych zalet.

W przerwach między prelekcjami oczywiście nawiązywały się dyskusje
z uczniami oraz niejednokrotnie z nauczycielami, które jak myślę były owocne
dla obu stron. Na koniec przeszedłem do ogólnego podsumowania.

I tak oto dotarliśmy do końcawykładu. Kolejna już akcja projektu TIWOuczy
nas tego samego co poprzednia: bardzo trudno jest trafić do młodego odbior-
cy i zainteresować go tematem, który dla większości jest czymś abstrakcyjnym.
Ludzi nie interesuje to, czy łamią prawa autorskie, czy nie. To że mogą być bar-
dzo ograniczani, uważani domyślnie za złodziei, czy nawet inwigilowani, nie
przemawiało do nich. Wobec takiej znieczulicy społeczeństwa trudno jest podej-
mować działania. Jakże trywialny wydaje się fakt, że należy włożyć dużo pra-
cy, uwagi i poświęcenia, aby ktoś zrozumiał i doszedł do wniosku, że chce być
niezależnym człowiekiem. Często nawet mimo trudów włożonych w wykłady
jest to niemożliwe z powodu braku chęci do jakichkolwiek zmian, które dotyczą
własnej wolności.

Odnośniki
[1] www.tiwo.org.pl
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Google Chrome – czy jest to przeglądarka dla mnie?
Karol Kozioł
O przeglądarce Google ChromeTM napisano już w Sieci (i nie tylko
w sieci) wszystko. A jeśli nawet nie wszystko, to prawie wszystko.
W każdym bądź razie dużo [1]. Piszmy więc i my!

Dossier
– Nazwa – Google Chrome; skrótowo – Chrome
– Funkcja w społeczeństwie – Przeglądarka WWW
– Miejsce w sieci – www.google.com/chrome [2]
– Pierwsza wydanie (Windows) – 0.2 Beta – 2 września 2008
– Pierwsze wydanie (Linux, Mac OS X) – 4.0 Beta – 8 grudnia 2009
– Aktualna wersja stabilna (Windows) – 4.0
– Aktualna wersja rozwojowa – 5.0
– Bazuje na. . . — projekt Chromium [3]
– Silnik renderujący HTML – WebKit
– Silnik JavaScript – V8
– Licencja – EULA/BSD
– Udział w rynku – około 5%

Pierwsze wrażenia
Aby przekonywująco odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule niniejszego ar-
tykułu, należałoby przeglądarkę Chrome najpierw przetestować. A testowanie
równoznaczne jest z wcześniejszym zainstalowaniem (co polecam wszystkim,
co jeszcze tego nie uczynili – nie można wszak opierać się tylko na opinii tych,
co opisują – nawet jeśli byłby to najlepszy opis w Dragonii Magazine).

Instalacja przeglądarki Google Chrome jest prosta
–wchodzimy na stronę [2], pobieramy interesujący nas
pakiet RPM lub DEB i instalujemy za pomocą ulu-
bionego narzędzia do instalacji. Niestety pokrzywdze-
ni są tutaj użytkownicy dystrybucji nie bazujących na
RPM/DEB, więc muszą oni albo korzystać z przeglą-
darek Chromium [3] lub SRWare Iron [4], albo okręż-
niewydobywać pożądane pliki z pakietówRPM/DEB.
Przydałby się jakiś uniwersalny instalator binarny. . .

Rysunek 1. Google Chrome zwiedza Wikipedię (a na obrazku na Wikipedii jest przedsta-
wiony Google Chrome, który wyświetla stronę Wikipedii, w której na obrazku. . .

Jak już przeglądarkę zainstalujemy, to naszym pierwszym wrażeniem jest szyb-
kość. Chrome uruchamia się szybciej niż Firefox i Opera, oraz zbliżenie szybko
do Konquerora w KDE. Chrome szybko też wczytuje strony – tak przynajmniej
wynika z mojego subiektywnego odczucia oraz z różnorakich testów interne-
towych. Lecz na każdy z takich testów można znaleźć kontrtest. Naszym na-
stępnym wrażeniem jest prosty interfejs Chrome, rzec by można nawet, że jest
ascetyczny. Chrome wita nas także ciekawie urządzonym ekranem startowym.
Centralną część ekranu startowego zajmują miniatury najczęściej odwiedzanych
stron (można je też wyświetlić po prostu w postaci listy), przy czym niektóre
z nich możemy „przypiąć” na stałe, co zbliża się funkcjonalnością do SpeedDia-
la z Opery. Górną część ekranu zajmuje pasek zakładek, zaś dolną – lista ostatnio
zamkniętych kart (wraz z odnośnikiem do całej historii przeglądania). W połą-
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czeniu z możliwością wyszukiwania na pasku adresu (via Google oczywiście)
daje to całkiem użyteczny zestaw.

Rysunek 2. Ekran startowy Google Chrome.

Rozszerzenia
Jedną z przyczyn sukcesu przeglądarki Mozilli Firefox jest wielość stworzonych
dla niej rozszerzeń. Ponieważ twórcy Chrome także planują odnieść sukces, od
wersji czwartej przeglądarki umożliwili stosowanie rozszerzeń. Do tej pory po-
wstało ponad 2 tysiące rozszerzeń dla Chrome i ta liczba będzie prawdopodob-
nie rosnąć. Wprawdzie to jeszcze nie 5 tys. (nie mówiąc już o 44 tys. skryptów
Greasemonkey), którymi może pochwalić cię Firefox (a wśród dodatków dla Fi-
refoksa są często bardzo wysokiej klasy), ale dobrze się zapowiada. Wśród do-
datków dla Chrome najwięcej jest dodatków koncentrujących się na obsłudze
portali społecznościowych oraz Usług Google.

Oczywiście najważniejszym rozszerzeniem powinien być dodatek blokują-
cy reklamy i inne niechciane treści. Można by tu polecić rozszerzenia AdBlock,
AdThwart czy AdSweep. Innymi ważnymi rozszerzeniami (a dlaczego ważny-
mi, to napiszę w dalszej części artykułu) są dodatki pozwalające otwierać pli-
ki PDF oraz inne dokumenty za pomocą Google Docs, np. dodatki gPDF czy
Docs PDF/PowerPoint Viewer. Innymi ciekawymi dodatkami są rozszerzenia po-
zwalające ściągać filmy z YouTube. Z ciekawszych rozszerzeń, których używam,
mogę wymienić html2pdf (do zapisywania stron WWW w postaci plików PDF)
oraz GooglePreview (który dodaje miniaturki stron do wyników wyszukiwania
Google). Wszystkie rozszerzenia można przeglądać i zainstalować na stronie [5].

Chrome obsługuje także skrypty Greasemonkey, chociaż chodzą słuchy, że jesz-
cze nie w pełni z nimi współpracuje.

Rysunek 3. Strona, na której znajdują się rozszerzenia dla przeglądarki Chrome (oczywi-
ście najbardziej reklamowane są te przynoszące dochód – tutaj rozszerzenie do sklepu
Amazon).

Szybkościomierz
Jak już wspomniałem wcześniej, Chrome sprawia wrażenie szybkiej przeglądar-
ki. Według testu Peacekeeper [6] (który ma sprawdzać szybkość przeglądarek
w różnych, symulowanych, „życiowych” sytuacjach) Chrome 4.0 Beta jest oko-
ło 15-20% szybszy od Opery 10.5 Beta i aż około 60% szybszy od Firefoksa 3.6.
Oczywiście takie testy nie sąmiarodajne, ale przeglądarkaGoogle Chrome raczej
plasuje się wśród tych szybszych przeglądarek, niż wśród tych wolniejszych.

Drukuj Pełny ekran numer 35 – 2010 15

http://newforum.dragonia.pl/viewforum.php?id=16
http://dragonia.pl


Software Podyskutuj o artykule na forum

In plus
Ciekawą opcją, której nie doświadczymy w większości przeglądarek, jest moż-
liwość synchronizacji zakładek między różnymi instancjami Google Chrome.
W tym celu musimy mieć tylko konto w Usługach Google (np. konto GMail),
gdyż synchronizacja odbywa się poprzez przejściowe zapisanie zakładek w Go-
ogle Docs. Niestety, synchronizacja nie działa jeszcze na 100% dobrze, gdyż zda-
rza się dublowanie zakładek. Natomiast plusem całego przedsięwzięcia jest fakt,
że ponieważ synchronizacja zakładek odbywa się via Google Docs, to do zakła-
dekmożemymieć dostęp, nawet jeśli nie mamy chwilowo pod ręką przeglądarki
Chrome.

Google Chrome jest też uważana za przeglądarkę bezpieczną, ze względu na
separację procesów (każda otwarta karta to oddzielny proces) oraz wzorcowy
mechanizm tzw. piaskownicy (ang. sandbox), który umożliwia większą separację
przeglądarki od systemu operacyjnego. No cóż, poczekamy, zobaczymy. . .

In minus
Pomimo tego, że Google Chrome oznaczone jest wcale wysokim numerem wer-
sji, jest to przeglądarka jeszcze niedopracowana. Po pierwsze, i najbardziej zna-
czące, ma problem z niektórymi stronami – albo ich w ogóle nie wyświetla, al-
bo wyświetla zniekształcone. Przy czym w innych przeglądarkach opartych na
WebKit (Arora, Rekonq), nie pisząc już o wiodących przeglądarkach (Firefox,
Opera), owe pechowe strony się jednak wyświetlają, więc jest to ewidentna wina
Chrome. Po drugie Google Chrome ma jeszcze trochę do zrobienia, jeśli cho-
dzi o zarządzanie hasłami. Po trzecie, i dla mnie osobiście dość ważne, Chrome
brakuje opcji otwierania plików z sieci (np. PDF) bez ich wcześniejszego zapi-
sywania. Prawdą jest, że każda przeglądarka, która dysponuje opcją Otwórz plik
tak naprawdę najpierw zapisuje plik w jakiejś lokalizacji tymczasowej, a dopiero
później go otwiera – alewszystko dzieje się tak, że użytkownik niemusi owszyst-
kim wiedzieć. Natomiast Chrome robi to wszystko jawnie: najpierw zapisujemy
ściągnięty plik wwybranej przez nas lokalizacji, a następnie otwieramy go (bądź
za pomocą „kliku” bezpośredniowprzeglądarce, bądź otwierając ściągnięty plik
w menedżerze plików). Niestety taka „zabawa” zaczyna nużyć, gdy np. szuka-
my publikacji w sieci i przed ich zapisaniem chcielibyśmy podejrzeć czy warto.
W przypadku plików PDF warto zainstalować sobie odpowiednie rozszerzenie,
które umożliwia podglądanie plików PDF w oknie przeglądarki za pomocą Go-
ogle Docs (jednak zdarzają się PDF-y, których nie da się w ten sposób otworzyć).

Podsumowanie
Zalety
+ Szybko się uruchamia
+ Dość szybko wczytuje strony
+ Stabilna (mimo że to wersja beta)
+ Podobno jest bezpieczna
+ Posiada mechanizm rozszerzeń
+ Obsługuje skrypty Greasemonkey (ale podobno nie wszystkie w pełni)
+ Dobra integracja z usługami Google (ale to nie dziwi chyba. . . )
+ Synchronizacja zakładek

Wady
– Słabo zarządza hasłami
– Ma problemy z niektórymi stronami (ale w końcu to wersja beta)
– Brak opcji otwierania plików z sieci bez ich wcześniejszego zapisywania
– Nie ma możliwości instalacji TAR.GZ ani przez uniwersalny instalator binar-

ny; wersja uniksowa ma nadal status bety
– Mało opcji konfiguracyjnych

Słowa końcowe
Jak zatem odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu?
Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od przeglądarki. Jeśli szybkiego
i prostego przeglądania sieci – to Google Chrome będzie jak znalazł. Jeśli czegoś
więcej – to radzę jeszcze poczekać. Chrome rozwija się szybko i ma potencjał, by
stać się naprawdę dobrą przeglądarką.

Odnośniki
[1] Pobieżne testy wskazują na 89 mln wyszukań frazy google chrome w wyszukiwarce

Google, 28 mln wyszukań w wyszukiwarce Bing i aż 349 mln wyszukań w wyszuki-
warce Yahoo. To nie tak mało.

[2] http://www.google.com/chrome
[3] http://code.google.com/chromium/
[4] http://www.srware.net/en/software_srware_iron.php
[5] https://chrome.google.com/extensions
[6] http://service.futuremark.com/peacekeeper/browserStatistics.

action
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Kontrola rodzicielska w systemach GNU/Linux
Kamil Galos
Bez wątpienia Internet nie jest miejscem, gdzie rodzice bez obaw
posyłają swoje pociechy. Obok niewątpliwych zalet, jaką jest łatwy
i szybki dostęp do ogromnej ilości informacji, sieć staje się także
źródłem przemocy, pornografii w najostrzejszych przejawach, róż-
nych form agresji. Co mogą zrobić rodzice w trosce o swoje dzie-
ci? By wyjść naprzeciw potrzebom rodziców pod tym względem,
przyjrzyjmy się bliżej rozwiązaniom, jakie proponują twórcy popu-
larnych dystrybucji Linuksa i nie tylko.

Ubuntu
Ubuntu jest według serwisu Distrowatch.com najpopularniejszą dystrybucją
GNU/Linux ostatnich lat. Wiele wskazuje na to, że króluje on niepodzielnie,
co niewątpliwie jest skutkiem polityki twórców dystrybucji – firmy Canonical
– a zwłaszcza rozsyłania darmowych płyt instalacyjnych na żądanie zaintereso-
wanych.

Sama dystrybucja dostarcza nam chyba wszystko, co najlepszego Linux jest
w stanie dać. Zbudowana w oparciu o niezawodnego Debiana, zawiera w sobie
starannie dobrane, najpotrzebniejsze do codziennej pracy oprogramowanie, da-
jąc jednocześnie dostęp do największego repozytorium pakietów. Można więc
śmiało stwierdzić, że jeżeli istnieje jakaś spaczkowana aplikacja dla Linuksa,
prawdopodobnie będzie ona dostępna także dla Ubuntu.

Ubuntu jest bez wątpienia zainstalowany na przeważającej liczbie kompute-
rów z Linuksem, dlatego można by od niego wymagać bezwzględnego podej-
ścia w kwestii bezpieczeństwa dzieci i uproszczonego systemu kontroli rodzi-
cielskiej. W istocie jednak jest odwrotnie, więc zmuszeni jesteśmy samodzielnie
zainstalować niezbędne pakiety z oprogramowaniem chroniącym nasze pocie-
chy. W Karmic Koali (nazwa kodowa Ubuntu), stosowne oprogramowanie nie
jest nawet dostępne bezpośrednio w Centrum oprogramowania Ubuntu i należy je
pobrać z zewnętrznych repozytoriów.

Gdzie więc szukać tego, czego potrzebujemy? Narzędziem dostarczającym
graficzny interfejs ułatwiający kontrolę rodzicielską jest WebContentControl, któ-
rego to gotowe do instalacji pakiety możemy pobrać ze strony [2]. Procedura in-
stalacji jest banalnie prosta i każdy, także niedoświadczony użytkownik kompu-
tera, powinien sobie z nią poradzić. Polecam zajrzeć na stronę czytelni Ubuntu
[3], gdzie dokładnie zostało to opisane. Na obecną chwilę narzędzie jest dostęp-

ne w języku angielskim, co jednak nie utrudnia konfiguracji w jakiś szczególny
sposób osobom tegoż języka nieznającym.

Rysunek 1. Web Content Control

Linux Mint
LinuxMint został stworzony jako odpowiedź na niespełnione oczekiwania użyt-
kowników Ubuntu, gdzie aby w pełni obsługiwać niektóre popularne techno-
logie, musieliśmy dodatkowo instalować pakiety z repozytoriów. Oczywiście
Ubuntu dość restrykcyjnie trzyma się polityki Wolnego Oprogramowania, po-
nadto pewne kwestie prawne są nie do obejścia w niektórych państwach. Dlate-
go dystrybucja po instalacji wymaga jeszcze konfiguracji, aby w pełni zaspokoić
potrzeby przeciętnego biurkowego użytkownika komputera.

Twórca Minta postanowił obejść te ograniczenia i tak stworzył dystrybucję
opartą o Ubuntu i w pełni z nią kompatybilną, ale jednocześnie niewymagają-
cą dodatkowego wkładu tuż po instalacji, obsługującą out-of-the-box tak przecież
popularny format jak mp3 czy inne multimedia.
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Rysunek 2. mintNanny

Helena (nazwa kodowa Linux Mint), jako młodsza córka Ubuntu, może uży-
wać tych samych narzędzi przy kontrolowaniu dostępu do sieci – chociażby wy-
mienionego wcześniej WebContentControl. Warto jeszcze w tym miejscu wspo-
mnieć o ciekawym narzędziu, dostępnym w Helenie – mintNanny, które to da-
je nam możliwość zablokowania konkretnej strony internetowej. Ma ono ogra-
niczone możliwości, ale możemy je wykorzystać w pewnych okolicznościach,
szczególnie gdy chcemy ograniczyć dostęp dziecka do konkretnej domeny in-
ternetowej.

Mandriva
Mandriva Linux jest nadzwyczaj popularną dystrybucją systemu GNU/Linux,
najprawdopodobniej ze względu na swój estetyczny wygląd oraz masę dodat-
kowych narzędzi w rozbudowanym Centrum Sterowania Mandrivy, ułatwiających
konfigurację i pracę z systemem.Co ciekawewygląda na to, że szczególnie Polacy
upodobali sobie właśnie Mandrivę, jako swojego ulubionego Linuksa.

Oryginalnie Mandriva jest tworzona przez francuską firmę o tej samej na-
zwie, która to równolegle z darmowymi wydaniami przeznaczonymi głównie
na domowe biurka, udostępnia także wersje płatne, wzbogacone o dodatkowe,
komercyjne oprogramowanie czy ciekawemożliwości.Wersje LiveCD, tzw.Man-
driva One, zawierają w sobie tylko niezbędne aplikacje ułatwiające codzienną
pracę z komputerem, jednakże z poziomu Instalacji i usuwania oprogramowania
mamy dostęp do szerokiej gamy darmowych programów.

Rysunek 3. Kontrola rodzicielska w Centrum sterowania Mandrivy

Jak twórcy Mandrivy podeszli do kwestii ochrony dzieci przed niechciany-
mi treściami w sieci? Okazuje się, że bardzo poważnie. Mandriva 2010 zawiera
domyślnie najlepszy moim zdaniem graficzny konfigurator o sporych możliwo-
ściach. Dostępny jest w Centrum sterowaniaMandrivywdziale Bezpieczeństwo pod
nazwą. . . Kontrola rodzicielska. Z poziomu tego narzędzia możemy w prosty spo-
sób ustalić stopień kontroli (niski, standardowy,wysoki), użytkownikówkompu-
tera, którzy mają być objęci restrykcjami i – co szczególnie mi się podoba – także
czas, w jakim nasze pociechy w ogóle mogą mieć dostęp do sieci. Ta ostatnia
funkcja może mieć duże znaczenie w obliczu coraz szerzej rozpowszechnionego
problemu uzależnienia od surfowaniaw internecie. Dodatkowo drakguard, bo tak
nazywa się to narzędzie, pozwala nam wybrać konkretne witryny, które chcieli-
byśmy blokować (funkcja podobna jak wwymienionym już narzędziumintNan-
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ny) i witryny, które chcielibyśmy, żeby były zawsze dostępne, pomimo urucho-
mionego filtra. Jak więc widać, Mandriva daje nam na tacy wszystkie niezbędne
narzędzia, aby wprowadzić w życie kontrolę rodzicielską. Dokładna procedura
konfiguracji wymienionego narzędzia dostępna na stronie [4].

Pozostałe Linuksy
Ciężko jest mówić o kontroli rodzicielskiej w niewymienionych wyżej dystrybu-
cjach Linuksa.Oczywiście taką kontrolęmożna zainstalować, gdyż opiera się ona
głównie na pakiecie DansGuardian [1], dostępnym praktycznie w każdym repo-
zytorium, jednakwymaga to już pewnych umiejętności.W dodatku konfiguracja
w takim przypadku jest możliwa tylko przez edycję plików tekstowych.

Rysunek 4. Webstrict

Z pozostałych aplikacji, dostępnych dla Linuksów, warto wymienićWebStrict
[6], graficzną nakładkę na DansGuardiana, domyślnie aktywną w takiej od-
mianie Ubuntu jak Sabily (dystrybucja stworzona z myślą o wyznawcach Is-
lamu). Jej instalacja jest utrudniona, gdyż w sieci dostępne są o ile mi wia-
domo jedynie pakiety wymagające kompilacji, pomijają paczki dla dystrybucji
debiano-pochodnych (Debian, Ubuntu, Linux Mint).

Pozostałe systemy i inne metody kontroli
Warto jeszcze mimochodemwspomnieć, jak ma się wciąż najpopularniejszy sys-
tem operacyjny na biurkach na świecie. Mowa tutaj oczywiście o Windows Mi-
crosoftu, do kontroli dostępu do sieci. DansGuardian jest systemem działającym

jedynie w środowisku GNU/Linux, może filtrować treści także dla komputerów
z Windows czy jakimkolwiek innym systemem operacyjnym, wymaga wtedy
jednak macierzystego serwera z Linuksem.

Według Wikipedii [5], Windows Vista posiada wbudowaną kontrolę rodzi-
cielską o możliwościach podobnych jak drakguard Mandrivy Linux. Niestety
osobiście nie miałem okazji tego sprawdzić. Według tego samego artykułu, kon-
trola rodzicielska w Windows 7 została pozbawiona możliwości blokowania
stron o treściach pornograficznych – co jest przecież chyba główną przyczyną
naszej niechęci do używania Internetu przez dzieci.

Windows XP natomiast, wciąż goszczący na przeważającej liczbie kompute-
rów biurkowych, posiada aplikację do kontroli rodzicielskiej, którą jednak musi-
my zainstalować z poziomuWindows Update. Jest ona dostępna w aktualizacjach
opcjonalnych.

O dodatkowych narzędziach i programach wspomagających kontrolę na-
szych latorośli, niestety często płatnych, możemy dowiedzieć się z linków po-
danych na końcu artykułu.

Podsumowanie
Czy można być zadowolonym, gdy twórcy najpopularniejszych systemów ope-
racyjnych nie podchodzą zbyt poważnie do coraz szerszego problemu dostępu
dzieci do treści pornograficznych i innych szkodliwych? Ze znanych mi syste-
mów operacyjnych, jedynie Mandriva Linux zawiera domyślnie proste narzę-
dzie, pozwalające nieobeznanym z technikami komputerowymi rodzicom na
wdrożenie opieki nad dostępnymi dla dzieci treściami. Warto więc wziąć ją pod
uwagę, gdy kiedyś staniemy przed odwiecznym dylematem wyboru najlepszej
dla nas dystrybucji GNU/Linuksa.

Odnośniki
[1] http://dansguardian.pl/
[2] https://launchpad.net/webcontentcontrol/
[3] http://czytelnia.ubuntu.pl/index.php/2009/05/03/

internet-bez-pornografii-ubuntu-wsparciem-dla-rodziny/
[4] http://mandrivatweak.blogspot.com/2010/01/

mandriva-linux-i-kontrola-rodzicielska.html
[5] http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_rodzicielska
[6] https://launchpad.net/webstrict
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Wnętrze Twego domu – Sweet Home 3D
Krzysztof Biskup – Irish

Wśródmnogości różnych programówdostęp-
nych dla systemu GNU/Linux warto zwrócić
uwagę na projekt Sweet Home 3D. To prosta
w obsłudze aplikacja napisana w języku Ja-
va, dzięki czemu jest dostępna dla wielu sys-
temów operacyjnych.

Na sam początek trochę historii
Program Sweet Home 3D dostępny jest już od kilku lat, wersja oznaczona 0.10
zostaławydana 16 listopada 2006 roku.Aplikacja jest dostępna dla różnych syste-
mów operacyjnych, między innymi dla GNU/Linux, Unix, Microsoft Windows,
MAC OSX. Oczywiście jest to program darmowy rozpowszechniany na warun-
kach licencji GNU GPL.

Rysunek 1. Strona domowa programu Sweet Home 3D.

Na dzień dzisiejszy najnowsza stabilna wersja Sweet Home 3D jest oznaczona
2.2, a wydana została 26 grudnia 2009 roku.

Skąd pobrać i jak zainstalować
Program Sweet Home 3D można pobrać ze strony domowej projektu [1].
Do jego poprawnego działania jest wymagana wirtualna maszyna Javy. Ze stro-
ny można poprać wersję z Javą lub bez niej. Jeżeli w systemie mamy poprawnie
zainstalowaną Javę, to program możemy uruchomić bezpośrednio ze strony.

Rysunek 2. Okno programu uruchomionego bezpośrednio w przeglądarce.

Obsługiwane formaty
Program Sweet Home 3Dutworzone dokumenty zapisuje wewłasnym formacie,
pliki projektu mają rozszerzenie *.sh3d. Niestety aplikacja nie obsługuje innych
formatów plików, nie da się np. zaimportować projektów typu *.cad.
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Rysunek 3. Podział okien programu.

Można za to efekty prac eksportować do formatu SVG lubwydrukować jako PDF.

Pierwsze wrażenia
Już pouruchomieniu programuwidać że SweetHome 3D to nie do końca typowa
aplikacja. Klasyczne ułożenie ikon w pasku narzędziowym oraz przejrzyste me-
nu dają dobry i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji. Trzeba jednak
zauważyć, że obszar okna dzieli się na 4 części:
1. Katalog mebli – w tym obszarze znajduje się rozwijana lista według katego-

rii i zawiera wszystkie meble oraz obiekty, które możesz dodać do modelu
swojego domu.

2. Lista mebli umieszczonych w domu – ta lista zawiera meble, które umieściłeś
na planie domu i może zawierać ich nazwy, rozmiar i inne charakterystyczne
cechy.

3. Plan domu – ten panel prezentuje rzut domu od góry.W tymmiejscu rysujesz
wszystkie ściany swojego domu oraz umieszczasz meble przy użyciu myszy
i strzałek kursora na klawiaturze.

4. Widok 3D domu – ten panel prezentuje wizualizację twojego domu w trzech
wymiarach. Możesz obejrzeć widok swojego domu z góry lub odbyć po nim
wirtualną wędrówkę jako gość.
Jak w każdym programie pracującym w wirtualnej maszynie Java, praca jest

nieco wolniejsza od aplikacji działających bezpośrednio w środowisku systemo-
wym.

Jakie możliwości?
Rozpoczynając pracę nad nowym projektem bardzo przydatną opcją jest możli-
wość importowania obrazu w grafice rastrowej BMP, JPEG, GIF lub PNG.

Rysunek 4. Okno importu grafiki.

Na jej podstawie o wiele łatwiej narysować ściany i inne elementy domu. Ilość
gotowych elementów do rozmieszczenia jest spora, są one tematycznie podzie-
lone na sześć grup:

– drzwi i okna,
– kuchnia,
– łazienka,

– pokój dzienny,
– różne,
– sypialnia.
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Są one dostępne z poziomu rozwijanej listy, która znajduje się w lewej górnej
części okna aplikacji.

Rysunek 5. Lista z elementami do rozmieszczenia wewnątrz domu.

Każdy wstawiony element można edytować po dwukrotnym kliknięciu na
niego lewym przyciskiem myszy.

Rysunek 6. Okno dialogowe edycji elementu.

Jeśli ilość mebli i innych elementów uważamy za niewystarczającą, możemy
kolejne zaimportować lub pobrać ze strony projektu.

Rysunek 7. Okno importu mebli.

Podsumowanie
Program posiada wiele możliwości, jest bez wątpienia ciekawym narzędziem
pozwalającym w prosty sposób zaprojektować wnętrze domu i zobaczyć realny
efekt swoich pomysłów.

Odnośniki
[1] http://www.sweethome3d.eu/
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GLPI
Tomasz Łuczak
OCS Inventory umożliwia inwentaryzację, czyli spis z natury, GLPI
to ewidencja oraz baza wiedzy, zgłoszenia, statystyki.OCS Invento-
ry inwentaryzuje komputery, a GLPI ewidencjonuje również urzą-
dzenia, takie jak drukarki, sprzęt sieciowy czy telefony a także ma-
teriały eksploatacyjne; a zewidencjonowane urządzeniamożna tak-
że rezerwować. GLPI posiada również moduł zgłaszania proble-
mów przez użytkowników.

Ewidencja
GLPI umożliwia nam zewidencjonowanie komputerów,monitorów, oprogramo-
wania, urządzeń sieciowych, akcesoriów, drukarek, kartridży, materiałów eks-
ploatacyjnych a nawet telefonów.

Rysunek 1. Okno główne

Komputery
GLPI nie posiada „agentów”, jakOCS Inventory, dlatego dane wpisujemy ręcznie
lub integrujemy się z OCS Inventory.

Jak widać na rysunkach 3 i 2, mamy sporo informacji o komputerach. Więk-
szość danych można zaimportować z OCS Inventory (komponenty, zainstalowa-
ne oprogramowanie itp.) a także dodać ręcznie, jak np. dokumenty związane
z komputerem (np. gwarancje), zgłoszenia serwisowe, dane finansowe, notatki
czy rezerwacje.

Lista komputerów umożliwia wygodne filtrowanie i wyszukiwanie kompu-
terów, co zaczyna być istotne, gdy zarządzamy już kilkudziesięcioma kompute-
rami. Dla wygody możne utworzyć i zapisać własne filtry dla szybkiego wyszu-
kiwania czy sortowania. Układ i skład kolumn na liściemożnamodyfikować pod
swoje potrzeby.

Rysunek 2. Okno komputera
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Rysunek 3. Okno z listą komputerów

Zarządzanie licencjami
Oprócz zainstalowanego oprogramowaniaważne jest także zarządzanie licencja-
mi. By wiedzieć, czy kolejna instalacja oprogramowania jest dopuszczalna, czy
już przekraczamy zakupioną liczbę licencji,GLPI umożliwia podłączanie licencji
do zainstalowanego oprogramowania. Nie jest rozwiązane w najłatwiejszy spo-
sób, niemniej działa.

Inne urządzenia
Oprócz ewidencji komputerów, możemy także ewidencjonować urządzenia sie-
ciowe, jak np. switche czy routery, monitory, telefony, drukarki, akcesoria i ma-
teriały eksploatacyjne.

Dla drukarek można podać początkowy stan licznika stron, a przy wymianie
kartridża podajemy aktualny.Wprzypadkumonitorówpodajemynp. typ złącza,
informacje o głośnikach itp.

Kartridże do drukarek
Oprócz ewidencji kartridży do drukarek, możemy także dodawać je do druka-
rek. Wówczas wiemy, który kartridż jest w której drukarce, ile mamy kartridży
zużytych, a ile nowych leży na półce w magazynie.

Najpierw należy utworzyć kartridż, gdzie określamy nazwę, typ, producen-
ta, miejsce przechowywania, osobę odpowiedzialną oraz próg alarmu, poniżej
którego będziemy informowani, że należy kupić nowy kartridż.

Po utworzeniu kartridża dodajemy modele kompatybilnych drukarek z naszym
kartridżem.
Następnie dodajemy właściwe kartridże podając ich liczbę.

Mając już zdefiniowane kartridże należy je przydzielić do drukarek. W wy-
branej drukarce wybieramy kartridż – pasują tylko te, których modele są zgodne
z drukarkami. Oczywiście o ile mamy wolne kartridże.

Gdy kartridż zużyje się, należy kliknąć Koniec żywotności, wówczas można
wybrać wolny kartridż o ile taki mamy.

Nierzadko kartridże są regenerowane, wówczas taki kartridż możemy po je-
go regeneracji zwrócić do magazynu i wykorzystać ponownie.

Rysunek 4. kartridż

Połączenia urządzeń ze sobą
Podczas ewidencjonowania komputerówmamy także inwentaryzowane ich por-
ty, czyli karty, adresy, interfejsy. Do drukarek sieciowych i urządzeń sieciowych
należy dodać porty. Po ich dodaniu można je połączyć, dzięki czemu uzyska-
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my m.in. listę podpiętych urządzeń do portów switcha. Będziemy wiedzieć do
którego switcha i do którego portu podpięty jest komputer.

Rysunek 5. Okno urządzenia sieciowego z połączonymi urządzeniami

Wtyczki
GLPI jest otwarte na dodawanie własnych dodatków, tzw. wtyczek. Istnieje por-
tal [2] z zebranymi wtyczkami doGLPI. Jedna z nich umożliwia import a później
synchronizację danych z GLPI.

Instalacja wtyczki polega na rozpakowaniu wtyczki w katalogu pluginsw ka-
talogu z GLPIa następnie naciśnięcia przycisku Instaluj w oknie po wybraniu
z menu Ustawienia .Dodatki. Ostatnią czynnością jest aktywacja wtyczki polece-
niem Aktywuj.
W tym samym miejscu, co aktywacji, dokonujemy dezaktywacji i deinstalacji
wtyczek.

Integracja z OCS Inventory
Dla wygody, by ręcznie nie wpisywać komputerów do bazy, warto zintegrować
GLPI zOCS Inventory.Wówczas informacje o komputerach zbierane są cyklicznie
i automatycznie przez OCS Inventorya GLPI importuje je do swojej bazy.

Rysunek 6. Import/uaktualnienie danych z OCS Inventory

Do integracji wykorzystuje się wtyczkę OCS Import [3], którą konfigurujemy
wmenu Ustawienia .OCS-Inventory. W Opcjach importu podajemy dane niezbęd-
ne do zalogowania się do bazy OCS Inventory i wybieramy, co chcemy importo-
wać z OCS Inventory. Np. wyłączam import drukarek podłączonych do kompu-
terów, ponieważ w GLPI wystarczą mi fizyczne drukarki dodane ręcznie.
W Informacjach ogólnychmożna wybrać bardziej szczegółowo, jakie dane chcemy
importować o komputerach i komponentach, a takżemożemy skojarzyć tagiOCS
Inventory z polami w GLPI.

Rysunek 7. Konfiguracja integracji
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Interfejs użytkownika
GLPI to aplikacja z przeglądarkowym interfejsem użytkownika, ale wykorzystu-
jąca technologię AJAX, co znakomicie przyspiesza działanie aplikacji.

Należy zwrócić uwagę na listy wyboru. Domyślnie (co można zmienić) listy
o liczbie elementówmniejszej od 10 są zwykłymi listami wyboru. Natomiast gdy
są dłuższe, to wyświetlane są dwa pola: pole filtru i pusta lista wyboru. Lista zo-
staje zapełniona dopiero po wpisaniu co najmniej jednego znaku do pola filtru.
Wyszukiwane są wszystkie elementy zawierające wpisany ciąg znaków.

Listy wyborumożna na bieżąco uzupełniać za pomocą zielonego sześciokąta
znajdującego tuż się obok listy. W otwartym oknie możemy edytować i dopi-
sywać kolejne pozycje. Ponadto po najechaniu kursorem na zielony sześciokąt
wyświetlany jest szerszy opis, o ile występuje (np. o użytkowniku).

Domyślny układ kolumn w tabelach można zmienić. Wystarczy kliknąć na
mały żółty plus znajdujący się w pierwszym wierszu, w pierwszej kolumnie ta-
beli. Następnie w otwartym oknie możemy dodać, usunąć czy zmienić kolejność
kolumn.

Co jeszcze można w GLPI?
Podział kompetencji
W GLPI można łatwo utworzyć użytkowników i przydzielić im profile. Dzięki
temu możemy zwykłym użytkownikom udostępnić jedynie bazę wiedzy (FAQ)
i możliwość dodawania, edycji i przeglądania własnych zgłoszeń. Technicy mają
już inny interfejs, ale nie wszystko mogą zobaczyć i zmienić. Administratorzy
mogą zaś praktycznie wszystko.

W GLPI możemy utworzyć wiele profili, co pozwala na dopasowanie się do
strukturywfirmie. Użytkownikom zaś przypisujemy odpowiednie profile, które
wyznaczają im ramy działalności w GLPI.

By nie tworzyć w GLPI ponownie kont i grup użytkowników, można skorzy-
stać z uwierzytelnienia za pomocą LDAP czy IMAP/POP.

Wsparcie
Oprócz ewidencji mamy jeszczemoduł wsparcia użytkowników, gdzie znajdzie-
my tzw. Help Desk, czyli zgłoszenia od użytkowników. Użytkownicy, oprócz
zgłoszeń problemów ze sprzętem czy oprogramowaniem, mogą śledzić zgłosze-
nia (o ile mają takie przywileje). Ponadto mamy statystyki i planowanie.

Zarządzanie
Moduł zarządzania zawiera bazę naszych dostawców, osób do kontaktu, umowy
i dokumenty.

Narzędzia
Ponadto mamy jeszcze notatki, rezerwacje, raporty i bazę wiedzy. Baza wiedzy
zawierająca sporo użytecznych porad i udostępniona użytkownikom, powinna
ograniczyć liczbę zgłoszeń, jeśli użytkownik może pomóc sobie sam.

Podsumowanie
W domu czy w małych firemkach z kilkoma komputerami GLPI jest armatą na
wróble. Gdy komputerów jest kilkanaście lub więcej, za pomocą tandemu OCS
Inventory i GLPI możemy zapanować nad zasobami.

Z rzeczy do zrobienia pozostają dopieszczenie polskiej wersji językowej
i przetłumaczenie podręcznika. Wwiki znalazłem tylko jeden artykuł po polsku
[4].

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje opisu GLPI, ale jest jedynie próbą przybli-
żenia bardzo ciekawego oprogramowania dla administratorów.

Odnośniki
[1] http://www.glpi-project.org/spip.php?lang=en
[2] http://plugins.glpi-project.org/
[3] http://plugins.glpi-project.org/spip.php?article92
[4] http://www.glpi-project.org/wiki/doku.php?id=pl:manual:

helpdesk:helpdeskhelp_pl_pl
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O Vim słów kilka
Andrzej Warzyński

Zwolennicy chwalą go głównie za to, że jest lekki,
posiada mnóstwo opcji i jest niezależny od środowi-
ska graficznego. Przeciwnicy zarzucają mu przede
wszystkim archaizm i nieintuicyjność. Jaki napraw-
dę jest Vim?
Kilka miesięcy temu mój ulubiony edytor tekstu został zaktualizowany i zaczął
powoli upodabniać się do nielubianych przeze mnie kombajnów, które bom-
bardują człowieka niepotrzebnymi funkcjami. A edycja tekstu to przecież jedna
z podstawowych czynności w naszej informacyjnej rzeczywistości i mamy prawo
pomarudzić.

W poszukiwaniu idealnego edytora tekstu natrafiłem na Vim i już przy tym
programie pozostałem. Jego użytkowanie nie wymaga nauki i przyzwyczajania
się do nowego interfejsu graficznego. Będzie działał (i wyglądał) zawsze tak sa-
mo bezwzględu na dystrybucję, której używacie i środowiska graficznego, które
preferujecie. Jest lekki, rozpoznaje i koloruje składnię wszystkich istotniejszych
językówprogramowania. Ponadto niewymaga ciągłegomanipulowaniamyszką
– wszystko można wykonać za pomocą klawiatury bez odrywania od niej rąk.

A jakie są wady VIM? Na pewno jest to edytor wymagający, bo on nie tylko
pozwala wykonać wszystko przy pomocy klawiatury, ale też do tego zmusza.
Myszka do niczego nam się tutaj nie przyda, więc jeśli uwielbiasz pieścić swo-
jego gryzonia albo nie masz ochoty tracić czasu na naukę długiej listy komend,
to VIM nie jest dla Ciebie. Niektórzy zarzucają mu również ascetyczny i ponury
wygląd. Dla mnie to jest zaletą edytora, bo skupiam się na tekście, a nie na tym,
co go otacza.

Wybór edytora to rzecz subiektywna. Jeśli zawsze chcieliście spróbować swo-
ich sił w Vimie, ale odstraszał was interfejs tego programu, to ten artykuł jest
właśnie dla was. Postaram się na kilku przykładach pokazać w prosty sposób
jak wykonać podstawowe operacje edytorskie w Vim.

Zanim przejdziemy do nauki należałoby wspomnieć jeszcze trochę o historii
naszego pacjenta. Sam Vim powstał w 1991. Został on wtedy napisany przez ho-
lenderskiego programistę Brama Moolenaara. Skrót Vim zazwyczaj rozwija się
jako Vi Improved (z ang. udoskonalony), a samo Vi to nazwa edytora, który po-
wstałw latach 70-tych i był przez długi okres popularnymedytoremuniksowym.

My skupimy się na samym Vimie, którego funkcjonalność znacznie przewyższa
możliwości jego starszego brata.

W dalszej części artykułu będę zakładał, że macie przygotowany przykłado-
wy plik tekstowy "plik.txt". Posłuży on nam jako materiał ćwiczeniowy.

Rysunek 1. Artykuł, który czytacie został napisany w Vim.

Tryby pracy
Praca z Vim, w przeciwieństwie do okienkowych i większości konsolowych edy-
torów, odbywa się w różnych trybach. Vim posiada 6 podstawowych oraz 6 roz-
szerzonych trybów, ale nie dajcie się przerazić. My ograniczymy się do 4 naj-
częściej używanych, a mianowicie NORMAL (tryb normalny, często również na-
zywany trybem komend), INSERT (tryb wstawiania), COMMAND-LINE (tryb
wiersza poleceń) i REPLACE (tryb zamiany).

Obsługi Vim nauczymy się studiując po kolei wymienione tryby. Niektórzy
z Was będą woleli przeczytać artykuł zanim zaczną eksperymentować i edyto-
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wać własne pliki, gdyż dopiero po lekturze całości będziecie wiedzieli, jak wy-
brnąć z sytuacji, w której „żaden klawisz nie działa”.

Tryb normalny
Aby rozpocząć edycję naszego pliku testowego, wpisujemy w konsoli
\vim plik.txt

aby następnie przenieść się w świat Vim. Vim domyślnie rozpoczyna pracę od
trybu normalnego (NORMAL), w którym za pomocą różnych komend zmieni-
my ustawienia Vim oraz dokonamy niemal wszystkich zmian edytorskich z wy-
jątkiem wprowadzenia tekstu z klawiatury. Tak, tak - tryb normal nie służy do
wpisywania tekstu! W trybie normalnym Vim wykonuje nasze polecenia, o ile
wprowadzonemu znakowi/ciągowi znaków odpowiada jakaś operacja. W prze-
ciwnym razie zobaczymy komunikat błędu. To również oznacza, że wprowadze-
nie jakiegokolwiek znaku nie spowoduje jego wyświetlenia na ekranie, tak jak to
ma miejsce w przypadku innych edytorów.

Pora przećwiczyć kilka podstawowych operacji. Na początku pewnie poczu-
jecie, że obsługa Vim wymaga zapamiętania góry skrótów klawiatury. Jest to po
części prawda, ale z drugiej strony wszystkie te skróty tworzą przemyślaną i lo-
giczną całość, więc ich nauka nie jest aż tak skomplikowana, jak się może począt-
kowo wydawać.

Do dzieła! Zaczniemy od poruszania się po tekście. Oprócz standardowych
strzałek możemy do tego celu używać klawiszy [H] i [L] (lewo, prawo) oraz [J]
i [K] (dół, góra). Za pomocą [G][G] przejdziemy do początku pliku, a [Shift]+[G]
(czyli po prostu duże „g”) przeniesie nas na koniec dokumentu. Do n-tej linii
przejdziemy za pomocą [n][G][G], a początek i koniec danego wiersza to odpo-
wiednio [0] i [$]. Aktualnie podświetlony znak usuniemy za pomocą [X], a back-
slash (czyli usunięcie znaku po lewo) to [Shift]+ [X]. Klawisz [U] służy do cofnię-
cia zmian (do 1000 operacji), a klawisze [E] i [B] to kolejne operatory ruchu, które
powodują skok o jeden wyraz (odpowiednio na najbliższy koniec bieżącego lub
następnego wyrazu oraz na początek wyrazu poprzedniego).
Praca z literami zamiast strzałek jest przez wiele osób uważana za znacznie efek-
tywniejszą. Nawet jeśli nie zgadzacie się z tym poglądem, to i tak dobrze znać te
skróty w razie, gdy standardowe strzałki z jakiegoś powodu nie działają.

Pewnie już zauważyliście, że sporo ze wspomnianych komend, to różnego
rodzaje polecenia ruchu. Nie bez powodu, ponieważ odgrywają one istotną rolę
w świecie Vim, a wiele poleceń zmieniających tekst jest złożonych z operatora
i ruchu. Pora na kolejny przykład. Za pomocą [D][W] skasujecie znaki do końca
bieżącego wyrazu oraz spację, jeśli występuje po bieżącym wyrazie (jeśli kursor
nie będzie znajdował się na początku wyrazu, to znaki z wyrazu znajdujące się

przed kursorem nie zostaną usunięte). W tym przypadku [D] to operator kaso-
wania a [W] to ruch. Łatwo domyśleć się jak działa [D][E] lub [D]$].

To nie koniec. Możemy również używać mnożników i tak za pomocą [2][W]
przeskoczymy o dwa wyrazy zamiast jednego, a [D][3][W] skasuje 3 kolejne wy-
razy. Aby usunąć całą linię, wpiszcie [D][D]. Dwie linie? Oczywiście [2][D][D].
Prawda, że logiczne?

Na koniec wpiszcie [I]. W ten sposób przeszliście do trybu wprowadzania
(INSERT).

Tryb wprowadzania i zamiany
Od tej pory naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje pojawienie się na ekranie
odpowiadającego mu znaku. Jeśli chcecie wrócić do trybu normalnego, wystar-
czy wcisnąć [Esc]. Aby przejść do trybu zmiany (REPLACE), wciskamy [Insert].
Ponownewciśnięcie tego klawisza spowoduje, żewrócimydo trybuwprowadza-
nia. Ten sam efekt osiągniemy za pomocą klawisza [Esc].

Czym różni się tryb wprowadzania od trybu zmiany? Chodzi tutaj głównie
o to, że w trybie zmiany nie dodajemy tekstu, ale go zmieniamy. To oznacza, że
jeśli kursor wskazuje jakiś znak, to zostanie on zastąpiony właśnie wprowadzo-
nym znakiem. W przeciwnym razie efekt będzie taki, jak w trybie wprowadza-
nia, czyli wprowadzony znak po prostu pojawi się na ekranie. Wróćmy teraz do
trybu normalnego ([Esc], jeśli jesteście w trybie INSERT i [Esc][Esc], jeśli znajdu-
jecie się w trybie REPLACE) i wciśnijcie [V], aby przejść do trybu wizualnego.

Tryb wizualny
Ja używam tego trybu głównie do kopiowania tekstu. Wszystko tutaj działa tak,
jak w trybie normalnym, ale poruszając się po ekranie powiększymy obszar, któ-
ry jest zaznaczony. Tak wybrany tekst możemy usunąć ([D]) lub skopiować do
schowka za pomocą [Y].

W jaki sposób możemy go później wkleić? Za pomocą [P] w trybie normal-
nym. Tej samej komendymożemy również użyć dowklejenia tekstu, który przed
chwilą usunęliśmy za pomocą [D] lub jakiegoś wariantu tego operatora.

Odmianami trybuwizualnego sąwizualny liniowy i wizualny blokowy. Uru-
chamia się je również z trybu normalnego, ale używając odpowiednio [Shift]+[V]
i [Ctrl]+[V]. Co one dają? Polecam samodzielne sprawdzenie, naprawdę warto.

Tryb wiersza poleceń
W tym trybie możecie wprowadzić jedną linię komend, która pojawi się na dole
ekranu. Do tego trybu najczęściej będziecie przechodzili z trybu normalnego.
Zacznijmy od komend wykonawczych, które zaczynają się od dwukropka. Wci-
skając [:] w trybie normalnym zobaczycie dwukropek na dole ekranu. Możecie
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teraz wpisać różne komendy, które zostaną zinterpretowane przez Vim. Wszyst-
kie komendy należy potwierdzić klawiszem [Enter]. Dla przykładu [W] (czyli
w sumie [:][W][Enter] w trybie normalnym) zapisze plik, a [Q] zakonczy Vim.
Ponieważ jest to tryb jednej komendy, zaraz po wykonaniu polecenia wrócicie
do trybu normalnego.

Jeśli zastanawialiście się, jak możecie przeszukiwać edytowany dokument, to
właśnie tryb komend świetnie się do tego nadaje. Wpiszcie [/] w trybie normal-
nym. W ten sposób przejdziecie do trybu komend wyszukiwania. Na dole ekra-
nu zobaczycie slash, po którym możecie wpisać tekst, który chcecie odnaleźć.
Dla przykładu [/]"szukany tekst"[Enter] (z trybu normalnego) wyszuka w pliku
wszystkie wystąpienia wzoru "szukany tekst" i ustawi kursor na najbliższym. Za
pomocą [N] oraz [Shift]+[N] przechodzimy do kolejnego i poprzedniego wystą-
pienia wzorca w tekście.

Czy tryb komend jeszcze się do czegoś przydaje? Tak – właśnie tutaj możecie
zmienić wszystkie ustawienia waszego Vim. Numerowanie linii osiągniecie za
pomocą

:set number

natomiast
:syntax on

włączy podświetlanie składni języka programowania. Jeśli nie pamiętacie nazwy
danego polecenia, to spróbujcie uzupełniania nazw za pomocą znanego Wam z
konsoli tabulatura. Tak tak, ten wynalazek działa również w Vim, a przydaje się
głównie podczas pracy z poleceniem help, np.

:help vim-modes

wyświetli informacje na temat trybów Vim.

Na zakończenie
Vim jest specyficzny. Nauka jego obsługi wymaga trochę wysiłku, ale po krót-
kim treningu praca z nim jest bardzo wygodna. Osobiście nie mamwątpliwości,
że ten program został stworzony tylko po to, żeby ułatwić pracę z tekstem i to
zadanie wykonuje perfekcyjnie. Czy jednak prosta edycja tekstu warta jest nauki
obsługi dość skomplikowanego (w porównaniu do innych edytorów) interfejsu?
To chyba zależy od indywidualnych preferencji. Osobiście sporo piszę i bardzo
cenię wygodę i komfort, który oferuje mi Vim. Nie przeszkadzami jego ascetycz-
nywygląd, bo lubię pracę z konsolą. Uważamwręcz, że pozwalami się on skupić
na samym tekście. Tradycyjne edytory niejednokrotnie przytłaczały i zniechęca-
ły mnie swoimi okienkowymi interfejsami. Pełne opcji bardziej utrudniały niż
pomagały skonfigurować dany edytor.

Vim oferuje wszystko, czego możemy potrzebować do wygodnej pracy z nie-
wielkimi projektami programistycznymi, edycji stron internetowych bądź edycji
dokumentów LaTeXowych. Dysponuje dodatkowo niemałą ilością rozszerzeń,
które te zadania jeszcze bardziej ułatwiają. Werdykt należy do każdego z Was,
bo sami musicie zdecydować, które narzędzie jest dla Was najwygodniejsze.

Rysunek 2. Artykuł, który czytacie został napisany w Vim.

Odnośniki
[1] http://www.vim.org
[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Vim
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Podstawy tworzenia aplikacji desktopowych z PyQt4
Piotr Maliński
Tworzenie aplikacji desktopowych nie jest łatwe i wymaga sporej
wiedzy i doświadczenia programisty.Musimy zadbać o odpowied-
ni interfejs, który będzie czytelny i intuicyjny w obsłudze. Musi-
my także zaimplementować poszczególne funkcje aplikacji, z czym
wiązaćmoże się np. obsługa wątków, zdarzeń i sygnałów.Wygląda
nawet trochę strasznie, ale da się nad tym zapanować.
Programiści lubią optymalizować swoją pracę. Powstały świetne biblioteki do
tworzenia aplikacji desktopowych, ich interfejsu użytkownika (GUI) napisane w
C, C++ czy innych językach niskiego poziomu. By jeszcze ułatwić sobie życie,
programiści stworzyli nakładki tych bibliotek w językach skryptowych, takich
jak Perl, językach platformy .NET czy w Pythonie.

W przypadku Pythona mamy w czym wybierać – PyGTK, PyFLTK, WxPy-
thon czy PyQt4. Na chwilę obecną najbardziej rozbudowaną i dopracowaną bi-
blioteką wydaje się być PyQt4 – nakładka na bibliotekę Qt4. Główną zaletą tego
tandemu jest aktywny rozwój, w tym także obsługa nowych platform sprzęto-
wych. Aplikację w PyQt4 uruchomimy pod MS Windows, Mac OS X, pod zwy-
kłym Linuksem a także na mobilnym Maemo (rozwijanej przez Nokię dystry-
bucji Linuksa dla smartphonów takich jak N900). PyGTK czy WxPython też są
mniej lub bardziej przenośne, lecz nie jest to aż tak dopracowane jak obecnie w
PyQt4.

Biblioteka Qt4 została stworzona przez firmę Trolltech, która to niedawno zo-
stała wykupiona przez Nokię. Obecnie Qt4 licencjonowane jest na licencji LGPL
(znacznie liberalniejszej dla zastosowań komercyjnych), jak i na licencji komer-
cyjnej ze wsparciem ze stronyQt Software. Po przejęciu projektu przezNokię na-
stąpiła konsolidacja całego projektu i biblioteka Qt jako jeden projekt obsługuje
wiele systemów i architektur (Linux, MS Windows, Mac OS X, Symbian, Win-
dows CE) zapewniając natywnywygląd interfejsu i ogromny zbiór klas przydat-
nych przy tworzeniu aplikacji. Tam, gdzie to możliwe, obsługiwane są nakładki
w językach skryptowych.

PyQt4 dostępne jest na licencji GPL oraz licencji komercyjnej i oferuje prak-
tycznie całkowite odwzorowanie funkcjonalności Qt4. Nokia także rozwija PySi-
de – konkurencyjną implementację API w Pythonie, lecz na licencji LGPL (obec-
nie jeszcze niezbyt nadająca się do użytku). PyQt4 ułatwia pisanie aplikacji, jeżeli
oczywiście nie znamy C++. Wadą PyQt4 może być nieco trudniejszy dostęp do

niestandardowych widgetów – mając niestandardowy widget Qt musimy napi-
sać nakładkę przenoszącą ją do Pythona/PyQt4.

Instalacja PyQt4
– Dla MS Windows:

– Instalujemy interpreter Pythona (np. z ActiveState wersja ActivePython)
– Instalujemy PyQt4 za pomocą gotowego instalatora [1]

– Dla Mac OS X:
– Instalujemy Xcode (płyta instalacyjna Mac OS X lub strona Apple)
– Instalujemy pełne Qt SDK dla maka [2]
– Pobieramy pakiety źródłowe SIP [3] i PyQt4 [1]
– W tej samej kolejności kompilujemy i instalujemy oba pakiety
– Alternatywnie można wykorzystać Mac Ports lub Wink

– Dla Linuksa:
– Instalujemy pakiet PyQt4 z repozytorium dystrybucji wraz zależnościami

Po instalacji biblioteki możemy przystąpić do pisania aplikacji w dowolnym pre-
ferowanym przez nas edytorze kodu, IDE.

Rysunek 1. Qt Designer to aplikacja do projektowania interfejsów
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Opis narzędzi
Wraz z Qt dostajemy narzędzia, które można wykorzystać z PyQt4. Pierwszym
z nich jest Qt Designer – graficzny konstruktor interfejsu użytkownika – w nim
stworzymy interfejsy naszych aplikacji (rys. 1).
Drugą aplikacją, z którąmożemymieć do czynienia, jestQt Linguist – aplikacja do
obsługi tłumaczeń naszych interfejsów i aplikacji (rys. 2). Tworząc wielojęzyczną
aplikację to narzędzie pozwoli tłumaczyć wszystkie frazy.

Rysunek 2. Qt Linguist to aplikacja do tłumaczenia aplikacji

Materiały o PyQt4
Ukazało się kilka książek poświęconych PyQt4. Najnowszą jest Rapid GUI Pro-
gramming with Python and Qt i można ją zamówić przez np. Amazon. W sieci
dostępny jest też szereg przewodników w języku angielskim – [4] jak i polska
wersja na [5].

By efektywnie posługiwać się biblioteką PyQt4, zalecam przerobienie wspo-
mnianych artykułów czy zaopatrzenie się w książkę i przerabianie przykładów,
własnoręczne pisanie podobnych aplikacji. Tego typu aplikacje wymagają sporej
ilości czasu przeznaczonego na ćwiczenia, praktykę zaprezentowanych rozwią-
zań.

Podstawą pracy z PyQt4 będzie, jak się niebawem samprzekonasz, dokumen-
tacja klas, dostępna online na [6].

Jak działają aplikacje desktopowe oparte
o PyQt4/Qt4?
Aplikacja desktopowa po uruchomieniu działa w tzw. pętli zdarzeń – oczekuje
na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika – takie jak wciśnięcie przyci-

sku, wpisanie tekstu itp. Czynności te powodują wysyłanie różnych określonych
w bibliotece sygnałów. Każdy taki sygnał możemy przypisać do metody klasy.
Po przypisaniu metoda ta zostanie wykonana za każdym razem, gdy pojawi się
dany sygnał (np.wciśnięcie przycisku „Zamknij”wywołametodę z kodemzamy-
kającym aplikację). Mechanizm sygnałów-slotów jest typowy dla wielu bibliotek
aplikacji desktopowych.

Wraz ze wzrostem skomplikowania aplikacji dojdzie nam np. obsługa zda-
rzeń i wielowątkowość. W PyQt4 zdarzenie (event) to niskopoziomowa wersja
sygnału. Zdarzeniem może być np. ruch kursora myszy. Większość zdarzeń ma
pasujące sygnały, lecz czasami musimy skorzystać z surowych zdarzeń. Wielo-
wątkowość będzie potrzebna do wykonywania operacji w tle, tak by aplikacja
nadal odpowiadała na czynności użytkownika. Przykładowo przesyłając plik na
serwer jednowątkowa aplikacja byłaby zablokowana aż do jego przesłania. Prze-
syłając plik w oddzielnym wątku unikniemy blokady aplikacji. Wątki umożli-
wiają także współbieżne wykonywanie wielu czynności w celu przyśpieszenia
całej operacji.

Jak pisze się aplikację w PyQt4?
1. Zaczynamy od stworzenia interfejsu w Qt Designer:

– Za pomocą dostępnych widgetów tworzymy interfejs i zapisujemy goto-
wy interfejs do pliku ui

2. Tworzymy skrypt Pythona ze szkieletowym kodem odpalającym interfejs
aplikacji

3. Łączymy sygnały ze slotami i wypełniamy sloty (metody) kodem
4. Poprawiamy interfejs, pliki statyczne (zasoby)
5. Przygotowujemy gotowe pakiety z aplikacją

Jak przygotować gotową wersję aplikacji dla MS
Windows czy Maka?
W przypadku MS Windows możemy skorzystać z py2exe, by przerobić naszą
aplikację (jej kod źródłowy) na gotową binarną wersję gotową do rozprowadza-
nia (nie wymaga ona instalacji PyQt4, Pythona itd.). W przypadku Mac OS X
możemy zbudować taką samą niezależną binarną aplikację za pomocą py2app.
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Rysunek 3. Aplikacja napisana w PyQt4 uruchomiona pod MS Windows.

Rysunek 4. Aplikacja napisana w PyQt4 uruchomiona pod Linuksem.

Rysunek 5. Aplikacja napisana w PyQt4 uruchomiona pod Mac OS X.

Natywny wygląd i natywne możliwości
Biblioteka Qt bardzo wysoko stawia natywnywygląd interfejsu na każdym z ob-
sługiwanych systemów operacyjnych. Pod MS Windows czy Mac OS X interfejs
aplikacji będzie bardzo dobrze odwzorowywał wygląd aplikacji natywnych i
nie chodzi tu tylko o wygląd, ale także np. budowę dialogów wyboru plików
czy dialogów tak/nie (układ i rozmieszczenie przycisków zależne od systemu).
W przypadku Linuksa wygląd będzie także zależał od używanego środowiska
graficznego. Pod KDE będzie to bieżący styl KDE, a pod GNOME lub innymi
środowiskami opartymi o GTK+ bieżący styl GTK (trzeba ustawić w qtconfig
styl GTK).

Klasy Qt/PyQt4 nie związane bezpośrednio z interfejsem, także są wielosys-
temowe i zachowują się natywnie na każdej platformie. Przykładowo tworząc
menedżer plików z wykorzystaniem klas takich jak QDir, QDirModel dostanie-
my natywne systemowe ikony pod każdym z systemów:
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Rysunek 6. Natywne ikony zapewniane poprzez QDirModel.

Rysunek 7. Natywny wygląd pod GNOME.

Piszemy prostą aplikację
Naszym celem będzie stworzenie prostej aplikacji, która będzie uruchamiała pa-
sek postępu przyrastający co sekundę. Trzy przyciski, pasek postępu:

Trzy przyciskiQPushButton (Start, Stop, Exit) odpowiednio douruchamiania i za-
trzymywania paska postępu oraz do zamykania aplikacji. Do tego jeden QPro-
gressBar.
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� Otwieramy Qt Designera i tworzymy nowy Widget: � Z menu po lewej przeciągamy trzy przyciski (Push Button) i jeden pasek po-
stępu (Progress Bar).

� Klikając na przycisk możemy edytować tekst, jaki wyświetla. Gdy zaznaczy-
my jakiś widget na oknie, wmenu po prawej stronie pojawią się jego ustawie-
nia. W przypadku QProgressBar znajdziemy ustawienia określające startową
wartość (mamy 24, a wypada zmienić na 0):

Zmieniamy nazwy na przyciskach a także startową wiadomość paska postę-
pu.

� Każdywidgetma swoją unikalną etykietę, po której w kodziemożna go iden-
tyfikować i wykorzystywać. Warto nazwać wszystkie używane widgety spój-
nie i zgodnie z ich funkcją/przeznaczeniem. Etykietę zmieniamy w menu
ustawień:
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Przycisk Start nazwałem startButton, Stop – stopButton, Exit – exitButton. Pasek
postępu pozostał jako progressBar.

� Interfejs mamy już gotowy, jeżeli chodzi o zawartość. W menu górnym mo-
żesz sprawdzić wygląd zaprojektowanego okna: Formularz – Podgląd. Spróbuj
rozszerzyć wyświetlone okno. Zobaczysz efekt tego typu:

Widgety nie skalują się wraz z oknem. By widgety skalowały się i odpowied-
nio układały się w oknie, należy zastosować Layout (szablon). Taki szablon
możemy (i zazwyczaj to robimy) ustawić dla danego oknawybierając szablon
z górnego menu QtDesignera.

Mamy odpowiednio poziomy i pionowy szablon (rozmieszcza odpowiednio
widgety jeden po drugim i jeden pod drugim), następnie poziomy i pionowy
Splitter (użytkownikmoże później przesuwać granicę podziału). Ostatni sza-
blon do grid umożliwiający rozmieścić szablonyw poziomie i pionie. Te same
szablony można także wykorzystywać do zgrupowania kilku widgetów.

� Zaznacz obecne trzy przyciski (klikaj na nie z wciśniętym klawiszem [Ctrl])
a następnie kliknij na poziomy szablon (pierwszy):

Przyciski zostały zgrupowane w szablonie. Teraz, nie mając zaznaczonego
żadnego widgeta, wybierz szablon pionowy (drugi) – by ustawić go dla całe-
go okna. Oto efekt:
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Przyciski skalują się do równych długości, jak i też szablon zajmuje całąwolną
wysokość.

� Do dopasowywania skalowania się widgetów możemy użyć „wirtualnych”
widgetów Spacers (odstępy):

Wstaw poziomy odstęp między przyciskiem Stop a Exit:

A pionowy pod paskiem postępu:

� Teraz widgety w naszym oknie będą płynnie skalowały się wraz z rozmiarem
okna:

Interfejs jest gotowy i można przystąpić do jego oprogramowania. Zapisz in-
terfejs w pustym katalogu jako np. counter.ui
Zaczynamy od wygenerowania klasy Pythona z pliku UI. Dla Linuksa, Maka
z konsoli wykonaj:

pyuic4 counter.ui > counter.py

WprzypadkuMSWindowspyuic4.exe powinno byćwkataloguPyQt4 i do niego
trzeba będzie się odwołać Start .Uruchom . cmd.exe i w tym terminalu operuje-
my).

Następnie tworzymy plik run.py z takim oto szkieletowym kodem:

import sys

from PyQt4 import QtCore, QtGui
from counter import Ui_CounterWindow

class MyCounter(QtGui.QWidget):
def __init__(self, parent=None):

QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
self.ui = Ui_CounterWindow()
self.ui.setupUi(self)

if __name__ == "__main__":
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app = QtGui.QApplication(sys.argv)
myapp = MyCounter()
myapp.show()
sys.exit(app.exec_())

W powyższym kodzie from counter import Ui_CounterWindow to import klasy
naszego okna z pliku counter.py. Otwierając ten plik zdobędziemy nazwę kla-
sy (Ui_CounterWindow w tym przypadku). Będzie to nazwa według schematu
Ui_etykietaOkna. Uruchom plik run.py – powinno wyświetlić się okno. Powyższy
kod szkieletowy to punkt wyjścia dla każdej aplikacji PyQt4.

Zaczynamy od połączenia sygnału kliknięcia w przycisk z własnym slotem –
metodą wykonującą określony kod. Oto rozwinięty kod szkieletu:

import sys

from PyQt4 import QtCore, QtGui
from counter import Ui_CounterWindow

class MyCounter(QtGui.QWidget):
def __init__(self, parent=None):

QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
self.ui = Ui_CounterWindow()
self.ui.setupUi(self)

QtCore.QObject.connect(self.ui.startButton,
QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.start)

QtCore.QObject.connect(self.ui.stopButton,
QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.stop)

QtCore.QObject.connect(self.ui.exitButton,
QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.close_app)

def start(self):
"""
Start the counter
"""
print ’start’

def stop(self):
"""
Stop the counter
"""
print ’stop’

def close_app(self):
"""
Close the app
"""
app.exit()

if __name__ == "__main__":
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
myapp = MyCounter()
myapp.show()
sys.exit(app.exec_())

Metoda close_app zostanie wywołana po kliknięciu na przycisk Exit. Sygnał klik-
nięcia (clicked()) został połączony z tą metodą za pomocąQtCore.QObject.connect.
Przycisk określony jest jako self.ui.exitButton, gdzie exitButton to etykieta widge-
ta ustawiona przez nas w Qt Designerze. Podobnie połączyłem pozostałe dwa
przyciski. Na razie metody wypisują tekst w konsoli, gdy przycisk został klik-
nięty (aplikację uruchamiamy z terminala i możemy wtedy w nim obserwować
zwracane do konsoli dane, przydatne przy debugowaniu i testowaniu).

Notka: nazwy i opisy sygnałów, nazwy i opisy metod poszczególnych wid-
getów znajdziemy w dokumentacji klas PyQt4. Dla przycisku QPushButton jest
to [7].

Zanim pójdziemy dalej trochę teorii. W konstruktorze klasy łączymy sygnały
napływające z interfejsu z metodami klasy. Łączenie wygląda tak:

QtCore.QObject.connect(WIDGET,QtCore.SIGNAL("TYP SYGNAŁU"), SLOT)

gdzie WIDGET to obiekt widgeta interfejsu. W naszym kodzie widgety do-
stępne są przez „self.ui”. Typ sygnału znajdziemy w dokumentacji widgeta. Dla
przycisku istnieje sygnał „clicked()” emitowany przy klikaniu w przycisk. Slot
to nazwa metody klasy do wykonania. Operowanie na widgetach polega na wy-
woływaniu ich metod (patrz dokumentacja poszczególnych widgetów), jako że
każdy widget to ładna klasa z getterami i setterami (np. text() i setText()).

By stworzyć ładnie postępujący stan paska postępuużyję klasy stoperówQTi-
mer [8]. Klasa ta umożliwi wykonanie metody klasy po upływie określonego
czasu (takie kliknięcie przycisku z opóźnionym zapłonem).

Oto gotowy kod pliku run.py:

import sys

from PyQt4 import QtCore, QtGui
from counter import Ui_CounterWindow
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class MyCounter(QtGui.QWidget):
def __init__(self, parent=None):

QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
self.ui = Ui_CounterWindow()
self.ui.setupUi(self)

QtCore.QObject.connect(self.ui.startButton,
QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.start)

QtCore.QObject.connect(self.ui.stopButton,
QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.stop)

QtCore.QObject.connect(self.ui.exitButton,
QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.close_app)

# stoper
self.progress_timer = QtCore.QTimer()
QtCore.QObject.connect(self.progress_timer,

QtCore.SIGNAL("timeout()"), self.progress_update)

def progress_update(self):
"""
Update the progress bar
"""
val = self.ui.progressBar.value() + 10
if val <= 100:

self.ui.progressBar.setValue(val)
else:

self.progress_timer.stop()

def start(self):
"""
Start the counter
"""
print ’start’
self.progress_timer.start(1000)

def stop(self):
"""
Stop the counter
"""
print ’stop’
self.progress_timer.stop()

def close_app(self):

"""
Close the app
"""
app.exit()

if __name__ == "__main__":
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
myapp = MyCounter()
myapp.show()
sys.exit(app.exec_())

Metoda start uruchamia stoper, który co 1 sekundę będzie wywoływał metodę
progress_update, która to o 10% zwiększy postęp paska postępu.

Zakończenie
W powyższej prostej aplikacji wykorzystaliśmy proste widgety i kilka ich me-
tod. W metodzie progress_update pobieramy wartość paska postępu za pomocą
self.ui.progressBar.value() i po dodaniu 10 ustawiamy nową wartość za pomocą
.setValue(). Aplikacja gotowa.
Przerabiając kolejne przykładowe aplikacje opisane poniżej możesz zapoznać się
z innymimożliwościami PyQt: prosty edytor tekstowy [9] czy wykorzystanie sil-
nika przeglądarki WebKit w PyQt4 [10].

Odnośniki
[1] http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download
[2] http://qt.nokia.com/downloads
[3] http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/sip/download
[4] http://diotavelli.net/PyQtWiki/Tutorials
[5] http://www.python.rk.edu.pl/w/p/pyqt/
[6] http://www.riverbankcomputing.co.uk/static/Docs/PyQt4/html/

classes.html
[7] http://www.riverbankcomputing.co.uk/static/Docs/PyQt4/html/

qpushbutton.html
[8] http://www.riverbankcomputing.co.uk/static/Docs/PyQt4/html/

qtimer.html
[9] http://www.python.rk.edu.pl/w/p/prosty-edytor-tekstowy-w-pyqt4/
[10] http://www.python.rk.edu.pl/w/p/

wykorzystanie-webkitpyqt4-do-zbierania-danych-czesc-1/
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Kurs PHP – część 5
Krzysztof Biskup – Irish

Witam drogich Czytelników Dragonia Maga-
zine i zapraszam do zapoznania się z kolej-
ną, już piątą, częścią kursu PHP. Po przeanali-
zowaniu zagadnień podstawowych przyszedł
czas na coś nieco trudniejszego: omówimy
elementy programowania obiektowego dostępne w PHP 5.

Wstęp
Dlaczegowarto się zainteresować programowaniem obiektowymwPHP? Powo-
dów jest wiele, ale są co najmniej dwa bardzo istotne: pierwszy to fakt, że PHP
wwersji 5 wyposażony został w obiektowość z prawdziwego zdarzenia. Drugim
argumentem przemawiający za takim programowaniem, jest możliwość tworze-
nia modeli rzeczywistości podzielonej na poszczególne elementy (obiekty) od-
działujące wzajemnie na siebie. Na pewno wydaje się to dość skomplikowane
(dla osób, które nie zetknęły się jeszcze z obiektowością), ale czasem o wiele ła-
twiej jest patrzeć na dany problem, rozumiejąc gow sensie tychże oddziałujących
na siebie obiektów, niż rozbić go na zmienne i funkcje programowania struktu-
ralnego.
Warto przy tym pamiętać, że programowanie obiektowe w PHP 5 nie jest obo-
wiązkowe, nie trzeba na siłę tworzyć klas i obiektów, aby serwisWWWbyłwpeł-
ni funkcjonalny. Jednakwarto poświęcić zagadnieniu obiektowości trochę czasu,
aby je zrozumieć i zastosować tam, gdzie jest ono przydatne.

Podstawowe pojęcia
Z samym programowaniem zorientowanym obiektowo pojawia się zestaw słow-
nictwa specyficzny tylko w tej dziedzinie. Na początek zapoznajmy się więc z ty-
mi zagadnieniami.
Podstawowym elementem programowania obiektowego jest klasa. To specyficz-
na konstrukcja języka programowania skupiająca w sobie zmienne (czyli pola)
i funkcje (czyli metody) opisujące pewien fragment rzeczywistości. Zazwyczaj
w polach zawarte są informacje o stanie tego wycinka rzeczywistości a metody
pozwalają na zmianę i kontrolę tego stanu. Pojęciem ściśle związanym z klasą
jest obiekt: to nic innego, jak wystąpienie (instancja) klasy. Jeśli przyjmuje się, że

klasa zawiera opis pewnego fragmentu rzeczywistości, to obiekt urzeczywistnia
(konkretyzuje) klasę.
W językach programowania o ścisłej kontroli typówmożna powiedzieć, że klasa
zalicza się do typów złożonych, natomiast obiekt jest zmienną tego typu. PHP
nie jest językiem ścisłej kontroli typów, więc my skupimy się tylko na drugiej
części tego zdania. Zmienna ta zostaje utworzona na podstawie klasy i stanowi
rzeczywisty element, który może oddziaływać z innymi obiektami w programie.
Program stworzony w duchu idei obiektowości powinien składać się wyłącznie
z klas, dla których są zdefiniowane sposoby wzajemnego oddziaływania, mające
znaczenie dla poprawnej współpracy obiektów.
Klasa, jako element języka programowania, ma znaczący wpływ na zwiększenie
abstrakcji danych. Daje to lepszy sposób rozumienia obiektów – nie interesu-
je nas, programistów, w jaki sposób dany obiekt (w zasadzie klasa, na podsta-
wie której został utworzony) został zaimplementowany, jakich algorytmów uży-
to w metodach tego obiektu itp. Dla nas jest ważne, że obiekt danej klasy robi
dokładnie to, czego od niego oczekujemy.
Kolejnym ważnym pojęciem związanym z programowaniem zorientowanym
obiektowo jest hermetyzacja, nazywana również często enkapsulacją. Polega ona
na ukrywaniu przed użytkownikiem (tutaj rozumianym jako programista wyko-
rzystujący w swoim projekcie daną klasę) cech obiektu, czyli pól, tak aby użyt-
kownik nie mógł w bezpośredni sposób tych pól modyfikować. Zamiast możli-
wości bezpośredniego wpływania na wartość pól, klasa powinna być wyposa-
żona w odpowiednie metody. Za ich pomocą użytkownik, w sposób bezpieczny
(dla obiektu), w ramach określonych ograniczeń i zastrzeżeń, będzie mógł od-
czytywać stan tych cech (pól) lub zmieniać ich wartość w sposób prosty (zastą-
pienie przypisania wywołaniem metody) albo przez wykonanie jakiegoś kodu,
stanowiącego ciało metody. Hermetyzacja jest jedną z tych cech programowania
obiektowego, które przyczyniły się do jego ciągle rosnącej popularności.
Chyba jednym z trudniejszych do wyjaśnienia pojęć w tematyce programowania
zorientowanego obiektowo jest polimorfizm. Jest to cecha charakterystyczna dla
programowania obiektowego, pozwalająca na używanie metod o takich samych
nazwach (metod wirtualnych) w obiektach o podobnych cechach, działania me-
todmogą być bardzo różne. Polimorfizm został dobrze rozwinięty i zaimplemen-
towany w potężnych, obiektowych językach programowania jak np. C++.
Kolejna bardzoważna cecha programowania obiektowego to dziedziczenie, któ-
re jest mechanizmem pozwalającym na tworzenie klas na podstawie innych klas.
Powstaje wtedy hierarchia ojciec – syn, gdzie klasa pochodna (syn) dziedziczy
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cechy klasy nadrzędnej (ojciec). Dziedziczenie pozwala na tworzenie bardzo za-
awansowanych, wielopoziomowych hierarchii klas.
Konstruktor i destruktor to dwie specyficzne metody każdej klasy, wywoływane
w ściśle określonych momentach „życia” obiektu ze sprecyzowanym zadaniem.

Definiowanie klasy, tworzenie i niszczenie obiektu
Nową klasę tworzymy podając jej nazwę po słowie kluczowym class a ciało klasy
ujmujemy w „{}”. Najprostsza klasa może być całkowicie pusta – w rzeczywisto-
ści bezużyteczna.
Przykład
class Klasa_pusta{
}

Oczywiście jest prymitywny przykład, bo klasa ta nie zawiera żadnych pól ani
metod. Do utworzenia obiektu tej klasy wystarczy polecenie:
$obiekt = new Klasa_pusta();

Jak widać, na początek podajemy nazwę obiektu, która rozpoczyna się od znaku
dolara, tak jak każda zmienna w języku PHP. Następnie po znaku równości wpi-
sujemy operator new, po którym jest nazwa klasy. Całość tego kodu w skrypcie
wyglądałaby następująco:
<?php
class Klasa_pusta{
}
$obiekt = new Klasa_pusta();
?>

Oczywiście skrypt z taką klasą jest dość prymitywny, ale działa. Wzbogaćmy
definicję klasy o dwie podstawowe jej metody konstruktor i destruktor. W PHP 5
ich nazwy są już ustalone i tak konstruktor nazywa się __construct a destruktor
__destruct nie należy zapominać o podwójnym znaku podkreślenia.
<?php
class Klasa
{

function __construct()
{

echo "Wywołanie konstruktora<br/>";
}
function __destruct()
{

echo "Wywołanie destruktora<br/>";
}

}

$obiekt = new Klasa();
?>

Rysunek 1. Efekt działania skryptu - 2

Z powyższego przykładu widać kolejność wykonywania metod (konstruktor
a następnie destruktor). Zapiszmy kolejny prosty przykład, wzbogacając po-
przedni skrypt o dodatkową metodę napis, obrazujący jeszcze dokładniej kolej-
ność wykonywania pewnych części skryptu.
<?php
class Klasa
{

function __construct()
{

echo "Wywołanie konstruktora<br/>";
}
function napis()
{

echo "Tekst z metody napis<br/>";
}
function __destruct()
{

echo "Wywołanie destruktora<br/>";
}

}
$obiekt = new Klasa();
$obiekt->napis();
echo "Koniec skryptu<br/>";
?>

Rysunek 2. Efekt działania skryptu - 3

Teraz chyba już każdy widzi, że w momencie tworzenia obiektu uruchamia się
jego konstruktor. Następnie obiekt i jego metody egzystują, natomiast destruk-
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tor jest wywołany, gdy obiekt jest niszczony – przestaje istnieć. W naszym przy-
padku następuje to dopiero wtedy, gdy skrypt kończy swoje działanie. Istnieją
jednak sytuacje, w których chcemy samodzielnie zniszczyć obiekt. Do tego celu
służy funkcja unset(). A oto przykład jej zastosowania:
<?php
class Klasa
{

function __construct()
{

echo "Wywołanie konstruktora<br/>";
}
function napis()
{

echo "Tekst z metody napis<br/>";
}
function __destruct()
{

echo "Wywołanie destruktora<br/>";
}

}
$obiekt = new Klasa();
$obiekt->napis();
unset($obiekt);
echo "Koniec skryptu";
?>

Rysunek 3. Efekt działania skryptu - 4

Użycie funkcji unset() niszczącej obiekt spowodowało wcześniejsze wywołanie
destruktora niż w poprzednim przykładzie.

Dziedziczenie, polimorfizm, przysłanianie metod
Teraz zajmijmy się przykładem obrazującym dziedziczenie. Jak pamiętamy, po-
lega ono na tworzeniu hierarchii obiektów przez definiowanie klas rozszerzają-
cych cechy i możliwości swoich klas bazowych. Dziedziczenie często stosowane
jest wtedy, gdy np. istniejąca klasa niekoniecznie nadaje się do użycia w naszym
programie, ale jeśli dodamy jej dodatkowe pola i metody, to otrzymamy oczeki-
waną klasę.

<?php
class Rodzic
{

public $napis;
function __construct()
{

$this->napis = "Napis dodany w klasie Rodzica";
}

}
class Potomek extends Rodzic
{

function wyswietlnapis()
{

return $this->napis;
}

}
$obiekt = new Potomek();
echo $obiekt->wyswietlnapis();
?>

Rysunek 4. Efekt działania skryptu - 5

Przykład obrazuje dziedziczenie pola i konstruktora z klasy nadrzędnej Rodzic
do klasy Potomek. Warto przy tej okazji dodać jeden istotny szczegół. Otóż jeżeli
w klasie pochodnej utworzymy metodę o nazwie takiej jak element klasy nad-
rzędnej, to nastąpi tzw. przysłonięcie. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie prze-
analizujmy więc przykład:
<?php
class Rodzic
{

public $napis;
function __construct()
{

$this->napis = "Napis dodany w klasie Rodzica<br/>";
}
function wyswietlnapis()
{

return $this->napis;
}

}
class Potomek extends Rodzic
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{
function wyswietlnapis()
{

$this->napis=$this->napis."z efektem metody klasy potomnej<br/>";
return $this->napis;

}
}
$obiekt = new Potomek();
echo $obiekt->wyswietlnapis();
?>

Rysunek 5. Efekt działania skryptu - 6

Mamy w nim dwie klasy Rodzic i Potomek, w każdej z nich znajduje się metoda
wyswietlnapis() o innym działaniu.Wmomencie gdy utworzymy obiekt potom-
ny i dla niego wywołamy metodę wyswietlnapis(), wykona się metoda w nim
zawarta.
W językach programowania, aby dokonać takiego efektu, metoda wyswietlna-
pis() zawarta w klasie Potomek musiałaby być metodą wirtualną. Kolejny przy-
kład jeszcze lepiej obrazuje to działanie:
<?php
class Rodzic
{

public $napis;
function __construct()
{

$this->napis = "Napis dodany w klasie Rodzica<br/>";
}
function wyswietlnapis()
{

$this->napis=$this->napis."z efektem metody klasy nadrzędnej<br/>";
return $this->napis;

}
}
class Potomek extends Rodzic
{

function wyswietlnapis()
{

$this->napis=$this->napis."z efektem metody klasy potomnej<br/>";
return $this->napis;

}
}
$obiekt1 = new Potomek();
$obiekt2 = new Rodzic();
echo $obiekt1->wyswietlnapis();
echo $obiekt2->wyswietlnapis();
?>

Rysunek 6. Efekt działania skryptu - 7

Jak widać działanie metody jest zależne od obiektu, na który ona działa. Taka
możliwość znacząco zwiększa zastosowanie i uniwersalność metod programo-
wania obiektowego.

Odnośniki
[1] http://www.php.net/
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Książki wydawnictwa PWN
Autodesk Inventor 2010PL/2010
Metodyka projektowania dla użytkowników wersji
2009
Andrzej Jaskulski
Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą efek-
tywnie nauczyć się projektowania wyrobów i zarzą-
dzania ich dokumentacją przy użyciu programuAu-
todesk Inventor 2010wwariancie z nowym, radykal-
nie zmienionym interfejsem użytkownika. Stanowi
przede wszystkim uzupełnienie podręcznika bazo-
wego Autodesk Inventor 2009PL/2009+. Metodyka
projektowania, w zakresie nowych elementów pro-
gramu:
– migracji danych z wersji 2009 do wersji 2010 pro-

gramu Autodesk Inventor,
– konfiguracji programu Autodesk Inventor 2010

Professional,
– metod pracy za pomocą nowego interfejsu,
– modeli wielobryłowych.

Dlaczego warto wybrać właśnie te podręczniki?
– Autor jest jednym z najlepszych specjalistówwPolsce w dziedzinie metodyki

parametrycznego projektowania 2D i 3D.
– Ma status Autodesk Authorized Author.
– Obie książki zawierają łącznie materiał pozwalający czytelnikowi samodziel-

nie projektować bez konieczności dodatkowego szkolenia.
– Ich zakres jest zgodny z najnowszymi programami kursów autoryzowanych

przez producenta programu – firmę Autodesk.

Algorytmy genetyczne. Kompendium. Tomy 1-2
Tomasz Dominik Gwiazda
Tom 1, który zapoczątkowuje serię Algorytmy
Genetyczne, przedstawia najbardziej istotny dla
AG operator – operator krzyżowania. Prezentu-
je w nim ponad 180 operatorów dla problemów
kodowanych liczbami binarnymi i rzeczywisty-
mi. Każdy z operatorów przedstawiony jest we-
dle tego samego, następującego schematu:
– słowa kluczowe,
– motywacja,
– źródło,
– czytaj także.
– patrz także,
– algorytm,
– komentarze,
– funkcje testowe,
– porównano z.

Tom 2. kompendium prezentuje ponad 140 operatorów mutacji przeznaczo-
nych do rozwiązywania problemów optymalizacji numerycznej. Układ książki
nawiązuje do układu tomu 1, jednak tym razem prosty podział na operatory
dedykowane do rozwiązywania problemów kodowanych liczbami binarnymi
i liczbami rzeczywistymi już nie wystarczał. Prace badawcze poświęcone ope-
ratorowi mutacji nie sprowadzają się bowiem do opracowania jego nowej, często
dedykowanej, postaci. Jednym z głównych pytań stawianych w kontekście tego
operatora jest pytanie o prawdopodobieństwo jego stosowania i o skalę pertur-
bacji wnoszonej przez ten operator, dlatego też trzy spośród siedmiu rozdziałów
książki poświęcone są właśnie tej kwestii.
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Książki wydawnictwa HELION
Python i Django. Programowanie aplikacji webowych
Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun
Piotr Szewczuk
Aplikacje dostępne za pomocą przeglądarki in-
ternetowej są obecnie bardzo popularne. Tech-
nologie, jakie są stosowane do ich budowania,
są różne i zasadniczo pozwalają wykorzystywać
prawie większość popularnych języków progra-
mowania, na których opierają się różnorodne
frameworki.

Prym wiodą tutaj technologie aplikacji www
opartych o język Java, jak również bardzo popu-
larny Ruby, dzięki Ruby on Rails. Coraz częściej
używane są także frameworki oparte o język Py-
thon: Pylons oraz Django.

Do tej pory na rynku wydawniczym nie było
wiele pozycji książkowych o frameworkach opartych o język programowania Py-
thon. Książka Python i Django. Programowanie aplikacji webowych, wydana przez
wydawnictwo Helion, poprawia istniejącą sytuację opisując jeden z głównych
szkieletów aplikacyjnych używanych wspólnie z językiem Python.

Książka rozpoczyna się opisem podstaw języka Python, co może być bardzo
przydatne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem Py-
thon albo potrzebują przypomnieć sobie podstawowe informacje przed rozpo-
częciem korzystania z Django.

Następnie w książce poruszone są następujące tematy:
– tworzenie bloga,
– dynamiczne strony internetowe,
– tworzenie i używanie modeli,
– URL, obsługa http i widoki,
– szablony i przetwarzanie formularzy,
– przykład systemu zarządzania treścią stworzonego w oparciu o Django.

Dużym plusem książki są bardzo ciekawe dodatki, zawarte na końcu książki,
opisujące:
– informacje o serwerachwwworaz bazach danychw kontekście zastosowania

z Django,
– instalacje Django,
– Django w Google App Engine,
– narzędzia ułatwiające tworzenie aplikacji w Django.

Książka stanowi bardzo ciekawą pozycję dla osób zainteresowanych tworze-
niem aplikacji za pomocą Django. Mam nadzieje, że w niedalekiej przyszłości
wydawnictwoHelion rozszerzy swoją ofertę książek dotyczących tworzenia apli-
kacji w Django o nowe, równie interesujące, pozycje.
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