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Sledujte
v Linuxu televizi

Úpravy fotek

Odstraňte si pihy, nebo si je přidejte.
Stačí vám jen GIMP a náš návod!

Diamantový
desktop
Představujeme
OpenOffice.org
Calc

Beryl umí na obrazovce kouzla
– vyzkoušejte hit letošního roku,
technologii Xgl. Tekutá okna,
průsvitnost, ohýbání, třetí rozměr.

NFS & Samba

Propojte se s Linuxem nebo Windows, poradíme vám, jak na to.
Sítě jsou tepnami našeho života, postavte si vlastní domácí síť.

Amarok jako
domácí jukebox

Pozvánka na oslavu narozenin
Vytvořte ji snadno v OpenOffice.org a překvapte svou rodinu
a kamarády profesionálním výsledkem.

Ještě nemáte elektronické předplatné? Objednejte si LinuxEXPRES jako PDF!
Deset ukázkových stran tohoto čísla najdete na www.linuxexpres.cz
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Panoramatické fotky za pár hodin
Jak vznikla Java?
Vývoj jádra – pro profíky
Mnoho tipů a rad
Novinky: Mozilla, Debian, Novell,
jádro a další

Dvě nové rubriky

Kancelář

– praktické rady

Jak na to

– obrázkové návody



novinky

Svobodné účetnictví
LinKonto

Kde
KDVD-RAM Tool
Představovat princip paketového zápisu spolu se
souborovým systémem UDF by vydalo na menší článek,
nicméně v případě, že jsme majiteli DVD vypalovací
mechaniky s podporou zápisu na DVD-RAM, bylo by
škoda toho nevyužít. KDVD-RAM je systémová utilita,
která nám nabízí základní operace s RAM médii. V prvé
řadě rozpozná vložení RAM média a nabídne nám
jeho naformátování, dále je možné získat podrobné
informace kupříkladu o rychlosti zápisu a v neposlední
řadě takové médium formátovat či uzamknout proti
dalšímu zápisu.
http://kde-apps.org/content/show.php?content=45888

MySQL Backup
Jak z nadpisu správně tušíte, jedná se o chytrý
skript rozšiřující Kommander o možnost provedení
zálohy vaší MySQL databáze. Celkový skript je velmi
jednoduchý, umožňuje totiž „pouhé“ vytvoření zálohy
a její následné obnovení v případě nutnosti. V praxi se
jedná o grafickou nadstavbu nad konzolovými nástroji
mysqldump a mysql (restore).
http://kde-apps.org/content/show.php?content=46254

Klear
S nastupující digitalizací televizního vysílání není
výjimkou, že se tato oblast začíná dotýkat především
výpočetní techniky, ze které tak vznikají centra digitální
zábavy. Program Klear je určen pro přehrávání a záznam
DVB-S, DVB-T, DVB-C signálu, který může být ukládán
v několika formátech na pevný disk. Klear rovněž
podporuje timeshifting, teletext, EPG nebo ukládání
screenshotů.
http://kde-apps.org/content/show.php?content=17860

Konečně je zde kvalitní účetní program pod
svobodnou licencí, který funguje v Linuxu.
Jako základ jsme použili již více než deset
let existující a úspěšný produkt — účetnictví
Konto společnosti Softapp.
Tento software zahrnuje všechny běžné
účetní agendy, navíc potom personalistiku,
mzdy, knihu jízd apod. Ačkoli jde o aplikaci
napsanou pro prostředí DOS, má dodnes
stovky uživatelů s placenou podporou. Autoři sami přišli s myšlenkou uvolnit Konto pod
svobodnou licencí.
Pro rozjetí v Linuxu jsme nejprve přistoupili
k emulaci pomocí Dosemu a Freedos. Tak
vznikl projekt LinKonto. V závislosti na
zájmu uživatelů i komunity vývojářů pak
stanovíme další postup vývoje směrem k čistě linuxové aplikaci.

Firma Softapp bude i nadále zajišťovat služby a potřebné aktualizace produktu. Liberix
bude zastřešovat oblast podpory pro instalaci na Linuxu. Samotný program, dokumentaci, kontakty a další informace najdete na
stránce projektu — www.linkonto.cz.
Bohdan Milar, Liberix

Wammu 0.16
Wammu je aplikace určená pro správu dat
obsažených v mobilních telefonech. Mezi
jeho hlavní funkce patří úplná podpora pro
kontakty, zálohování, čtení nebo vytváření
SMS zpráv, včetně podpory pro export zpráv
do e-mailových účtů a mnoho dalšího. V nové
verzi byla opravena funkce starající se
o přidání části textu do uložené SMS, odstraněna chyba v editoru zpráv pod Windows
a Wammu 0.16 nyní vyžaduje pro svůj běh
wxWidgets o verzi 2.6.
http://cihar.com/gammu/wammu/

Program měsíce: Krusader
Krusader je klasický dvoupanelový správce souborů, který mnozí uživatelé považují za základ pro práci s počítačem.
V současné době je po dlouhém vývoji již ve stádiu, které lze označit za pokročilé, co se vlastností a schopností týče.
Nejenže je práce se soubory velmi komfortní, program také umí číst obsah archivů všech možných typů (např. rar,
zip, bz2, arj a další), obsahuje FTP klienta (ale také např. SSH klienta) nebo podporuje vytvoření uživatelských akcí.
Zajímavou možností je také vytvoření profilů (podobně jako v Konqueroru) nebo uživatelské nabídky. Velmi praktické
je zobrazení obsazenosti disku (nebo adresáře) pomocí grafu nebo úprava klávesových zkratek. Krusader jistě patří
mezi stěžejní aplikace Linuxu na každém počítači.
Vlastimil Ott

KOffice 1.6 RC 1
Není tomu tak dávno, co nám vývojářský tým předložil
1.5.2, a nyní přichází se zbrusu novou verzí řady
1.6. Viditelných změn se patrně v tomto vydání moc
nedočkáme, to důležité, na čem se pracuje, je skryto
hluboko pod grafickým povrchem. Například v aplikaci
Kexi bylo opraveno vkládání typu Objekt, přibyl
větší počet klávesových zkratek a došlo k odstranění
některých nepoužívaných radio buttons. Z ostatních
aplikací autoři nejvíce zapracovali na Krita, která
si nyní pamatuje nastavení neprůhlednosti v drop
shadow, nebo byl opraven režim pro kreslení křivek
pracující pod OpenGL.
http://www.koffice.org/announcements/
changelog-1.6rc1.php

Martin Veselý
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soubory, který zobrazí celý strom naráz, mně
ale nepřišel moc přehledný.

2.10 a přináší pár zajímavostí. Pokračuje se
v optimalizaci kódu. Přestože změny nejsou
tak výrazné jako ve verzi GNOME 2.14, k jistému zrychlení a odlehčení přesto došlo.
Větší změnu do GTK+ přinesl projekt Ridley.
Prvními vlaštovkami jsou nová tisková API,
nové widgety pro hypertextové odkazy, průvodce nebo seznam naposledy otevřených souborů
nebo dokumentů. Přepracován byl dialog pro
ukládání, který vždy zobrazuje adresní řádek,
záložky dostaly možnost přeskupení.

Při čištění disku postupujte od největšího

Novell
Novell na veletrhu Invex – Digitex
Novell se po delší odmlce zúčastnil ve dnech
9. –12. října veletrhu Invex – Digitex, kde na ploše
400 m² představil veřejnosti své produkty, zejména
pak novou verzi svého desktopového operačního
systému SUSE Linux Enterprise Desktop 10. Expozice
Novellu a jeho partnerů se setkala s velkou přízní
návštěvníků veletrhu, stovky z nich se zúčastnily
i pásma přednášek pořádaných v konferenční části
expozice. Návštěvníci si také mohli SLED10 na
devatenácti volně přístupných počítačích Lenovo
vyzkoušet a v rámci install festu za asistence
vývojářů ze SUSE i nainstalovat.
http://www.novell.cz

Nový souborový systém v SUSE

Přepracovaný dialog pro ukládání
Baobab: Celá adresářová struktura naráz
Orca je název další novinky, která doplula
do vod GNOME. Vlastně to není tak úplně
novinka, je to náhrada za čtečku obrazovky
Gnopernicus. Pod jednou kapotou se skrývají
krom dalších nástrojů také „zvětšovací sklo“
a podpora pro terminály s Braillovým písmem.
Třeba si teď nechám přečíst nějakou pohádku
na dobrou noc.
Stavový panel v sobě také skrývá novinku
a ne jedinou. Velice příjemné je, že ikony je
možné volně přetahovat.
Můžete tedy změnit jejich pořadí nebo
je chytnout a přetáhnout na přepínač ploch,
čímž docílíme přesunu na jinou plochu. Přibyl nový přepínač [Alt-F6], který přepíná ve
skupině oken dané jedné aplikace. Nejeden
notorický otvírač oken jistě zaplesá.
Když k tomuto koktejlu přidáme vylepšení
Totemu, který teď umí přehrávat zvukové
proudy z webových stránek, které vnořují
Real nebo Windows Media Player, možnost
opět zobrazit náhled spořiče obrazovky přes
celou obrazovku, vypalovat DVD za letu (bez
mezikroku přes ISO obraz) v Nautilu, otevřít
šifrované archivy ve File Rolleru, zobrazit PDF
s přílohou v Evince nebo použít přepracovaný
editor menu, začne GNOME 2.16 vypadat jako
opravdový gurmánský zážitek.

Pod kapotou
Zkušení uživatelé GNOME vědí, že je postaven na knihovně GTK+. Ta dospěla do verze
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Co už se nevešlo
Termín vydání byl stanoven pevně a je velmi
chválihodné, že ho vývojáři dodrželi, není
totiž nic horšího, než nekonečné čekání na
vydání. To samozřejmě mělo za následek,
že se leckteré funkce už do nově vydané
verze nevešly. Nebudu se zde rozplývat nad
skvělými funkcemi verze budoucí, o té určitě
přineseme zprávu hned poté, co vyjde, chtěl
bych zmínit funkce, které podle oficiálních
stránek již jsou součástí stabilní verze, nicméně nejsou přednastaveny při kompilaci.
V případě přepínače –enable-↵
compositor při překladu okenního
manažeru Metacity se aktivuje podpora
akcelerovaného desktopu. Pokud tento přepínač zapnete a budete mít podporovanou
3D kartu, okna se začnou při svém pohybu
chvět a kroutit, při zavírání scvrkávat, explodovat nebo postupně vytrácet. V záloze bude
určitě sada efektů, které pohyb oken „oživí“,
protože tato funkce má být modulární. Jen
doufám, že bude křeslo pevně na zemi, až se
mi z toho zatočí hlava.
Celkově hodnotím novinky jako krok
správným směrem. Je vidět, že mám právě
GNOME krevní skupinu, však pro takové jako
já je tato nová verze určena. Komu nevyhovuje, má mnoho jiných možností; a těm, kdo
chtějí vyzkoušet, ale ještě nenašli odvahu,
doporučuji nejnovější Ubuntu, Fedoru, Mandrivu nebo živou distribuci Foresight Linux,
které ho už mají přibalený. 

Novell se rozhodl použít ve své nadcházející verzi
produktu SUSE Linux Enterprise jako výchozí souborový
systém ext3, namísto současného ReiserFS 3. Stalo se
tak na základě žádosti uživatelů, uvedl Novell ve svém
prohlášení, nadále však hodlá ReiserFS 3 podporovat.
Důvodem byly problémy jak technického rázu, jako
například nízký výkon ReiserFS při použití ACL, tak
i problémy s pomalým vývojem a nízkým počtem
vývojářů, kteří ReiserFS udržují. Změny se budou týkat
i nadcházející verze openSUSE 10.2.
http://tinyurl.com/yegvek

SUSE Linux 10.1 „remastered“
V pátek 13. října vyšlo v openSUSE mailing listu
oznámení o vydání remastered verze SUSE Linuxu
10.1. Tento release obsahuje vedle Grand Master verze
všechny aktualizace, které pro 10.1 dosud vyšly. Pokud
již SUSE Linux 10.1 provozujete, není nutné remastered
image stahovat, pouze stačí stáhnout bezpečnostní
aktualizace z vašich aktualizačních repozitářů. Toto
médium je zejména vhodné pro nové instalace.
http://lists.opensuse.org/
opensuse‑announce/2006-10/msg00001.html

BASF používá iPrint
Společnost BASF, kterou možná znáte jako výrobce
magnetických kazet, ale která se zabývá i jinými
oblastmi průmyslové chemie, implementovala ve
spolupráci s Novellem zatím největší zakázku týkající
se technologie Novell iPrint. Tato komponenta
umožňuje sdílení tiskáren i v heterogenních
sítích a komplexní řízení tiskových úloh a front.
Implementace v BASF zahrnuje cca 30.000 počítačů
a 9.500 tiskáren.
http://www.processingtalk.com/news/bas/bas128.html
František Gössel
www.novell.cz
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Jukebox pod Linuxem
O autorovi

Marek Stopka (*1988)
je studentem Střední
průmyslové školy Moravská
Ostrava, zajímá se o Linux
a mezi jeho zájmy patří také
matematika. Mimo jiné by se
v budoucnu chtěl stát kernel
hackerem.

Amarok vám, jak říká jeho splashscreen, pomůže „znovu objevit vaši hudbu“. Je to
přehrávač hudby všech formátů, který je postaven nad knihovnami pro KDE. Amarok
by se dal s malým množstvím nadsázky označit za komplexní prostředí pro přehrávání
hudby a práci s ní. Marek Stopka.
Není jako jiné unixové aplikace small and simple, ale
opravdu poskytuje snad veškerý komfort, který si lze
představit. V současnosti je aktuální verze 1.4 a já
jakožto uživatel nejnovější betaverze bych vám chtěl
představit co nejvíce možností, které budou součástí
budoucí verze tohoto skvělého přehrávače.

Okolapka
Amarok jako takový se snaží zaujmout svým vzhledem,
není jako jiné přehrávače (např. XMMS nebo Winamp),
jejichž rozhraní je tvořeno oknem se základními
ovládacími prvky, i když se dá přepnout i do tohoto
XMMS-like stylu. Základní rozhraní je tvořeno jedním
velkým oknem, které obsahuje playlist a na jedné straně panel, ve kterém můžete procházet svou kolekci,
zobrazit si kontext k právě přehrávané skladbě, nechat
vyhledat text písně, zobrazit informace o interpretovi
z Wikipedie a spoustu dalších užitečných funkcí.

Změna loga
informací, ty lze samozřejmě v konfiguraci nastavit,
protože každý považuje za základní informace něco
jiného.

Kolekce nejen na stromečku

Kompletní rozhraní

Amarok samozřejmě podporuje změnu vzhledu pomocí
tzv. skinů, jejichž velké množství naleznete na stránce
www.kde-look.org. Dále podporuje OSD (On Screen
Display), což znamená, že o právě přehrávané skladbě
zobrazí na ploše pracovního prostředí pár základních

Hlavní zbraní Amaroku je kolekce, kterou si uživatel
při prvním spuštění nastaví a Amarok o souborech
v kolekci obsažených ukládá informace, které můžete
později vyhodnocovat. Je schopen vytvořit playlist nejoblíbenějších skladeb, generovat statistiky
a podobně. Amarok v současné betaverzi podporuje
www.last.fm tím stylem, že je schopen do databáze
odesílat informace o přehrávaných skladbách, ovšem
ve verzi finální by měl být schopen i přehrávat různé
stanice. (O Last.fm připravujeme článek, pozn. red.)
Amarok dokáže k ukládání informací z kolekce využít
několik databázových systémů, jako je PostgreSQL
nebo MySQL. Toto ocení převážně uživatelé, kteří
mají opravdu obsáhlou kolekci, protože by to mělo

opravdový linuxový magazín

software 19

způsob akcelerace funguje úplně stejně jako X server.
Navíc to umožňuje zachytit proud OpenGL příkazů
a vytvořit z něj texturu. To umožňuje kompozitním
správcům, aby pracovaly s běžným X serverem (pokud
má rozšíření GLX).

Ukázka průhlednosti
Protože Xgl i AIGLX dělají v konečném důsledku
totéž, lidé se logicky ptají na vztah těchto dvou technologií. Vývojáři Fedory odpovídají, že vzhledem k tomu,
že bylo Xgl podstatnou část doby vyvíjeno uzavřeně,
nebylo možné, aby vývojáři mohli spolupracovat. Navíc
si mnoho vývojářů Xorg myslí, že cesta tvorby speciálního X serveru je špatná. Možná i proto si AIGLX našlo
cestu do Xorg 7.1, jehož je součástí. To, co je podstatné
pro uživatele, je fakt, že jak s Xgl, tak i s AIGLX je
možné vychutnávat efekty, které kompozitní správce
nabízí. Následující text se ovšem zabývá výhradně
kompozitním správcem Beryl, který používá technologii AIGLX.

• Sidekick — okno začne rotovat, jako by někdo vrazil
do jeho hrany;
• Dream — okno se zavlní a postupně průhlední, až
nakonec zmizí;
• Wave — okno se zavlní a potom zmizí (jediný povolený efekt pro fokus).
Další výraznou změnou je to, že se počet ploch
smrskne na jednu. Na jednu, která je rozprostřena
na 4 stranách krychle. To znamená, že správce ploch
zobrazuje pouze jednu plochu, na liště programů jsou
zobrazeny všechny, i přes nastavení zobrazovat okna
z jedné plochy. Krychle je ovšem velice efektním prvkem. Pomocí kolečka myši nebo klávesových zkratek
[Ctrl+Alt+šipka] jsme schopni se mezi nimi přepínat.
Případně stačí přetáhnout okno na jinou stranu krychle. Pokud stiskneme šipku nahoru nebo dolů, dostaneme se na nevyužitelnou horní či spodní stranu, kde je
pouze obrázek diamantu.
Klávesová zkratka [Ctrl+Alt+PgDn] nás od krychle
oddálí a zobrazí v rovině tři její strany a to tak dlouho,
dokud budeme držet klávesy [Ctrl+Alt]. Pro přepnutí
na jinou plochu pak stačí ještě stisknout šipku doleva,
nebo doprava. Zde nefungují šipky nahoru a dolů.
Zatím není možné počet stran rozšířit.

Diamanty

Co umí kompozitní správce oken
Nejprve si asi všimneme jiné dekorace oken a průhledného titulkového pruhu. Po potáhnutí okna nás čeká
„gumový“ efekt, kdy se okno začne deformovat, jako by
bylo z velice ohebného materiálu. Díky OpenGL akceleraci je posun oken naprosto plynulý, včetně obsahu
okna, což je věc, se kterou jsem měl pod X serverem
problémy.
Při maximalizaci se navíc efektně „přisaje“ k okrajům plochy a pokud je chceme posunout, uvidíme, že
se chvíli deformuje a až po nějaké chvilce se pustí.
Okno po odtrhnutí zároveň zmenší svojí velikost, což
je chování, které mi příliš nevyhovuje.
Rovněž maximalizace a minimalizace oken, jejich
vytvoření nebo zavření, případně získání fokusu byla
obohaceno o grafické efekty. Můžete si vybrat z následujících:
• None — žádný efekt;
• Magic Lamp 1 — okno se objevuje jako džin z Aladinovy lampy;
• Magic Lamp 2 — varianta předcházejícího;
• Zoom — okno se postupně zmenšuje/zvětšuje;
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OpenGL (Open Graphics
Library) vzniklo rozšířením
starší knihovny IRIS GL
(Silicon Graphics IRIS Graphics
Library), z čehož logicky
plyne, že původním otcem
této technologie je SGI. Dnes
je OpenGL průmyslovým
standardem pro počítačovou
grafiku (jak 2D tak 3D), který
je zastřešen konsorciem ARB
(Architecture Review Board).
Technicky jde o platformě
nezávislé API, které
umožňuje programátorům
přistupovat přímo k funkcím
grafické karty. Navíc existují
i softwarové implementace
této technologie (například
Mesa), které ovšem umožňují
provádět OpenGL funkce, které
dostupný hardware přímo
nedokáže akcelerovat. Těžko
by se dnes hledala platforma
bez odpovídající OpenGL
implementace, přestože se je
Microsoft snaží na Windows
vytlačit ve prospěch vlastních,
proprietárních řešení.

Ukázka krychle
Samozřejmostí je také plná podpora průhlednosti.
To se netýká pouze poloprůhledných titulkových lišt
oken, ale i celých oken. Na rozdíl od pseudoprůhlednosti, se kterou jsme se mohli setkat doteď (příkladem
může být aplikace Yakuake), je plná průhlednost něco
zcela jiného. Jednak není řešená na aplikační úrovni,
chová se realisticky a navíc ji neprovádí procesor, ale
GPU grafické karty. Průhlednost se dá nastavit stiskem
klávesy [Alt+kolečko myši]. Stiskem klávesy [Ctrl] naopak zmizí barvy a my uvidíme okno černobíle. Přiznám
se, že opodstatnění tohoto efektu jsem nepochopil.
Stínování je další výraznou změnou aplikace. Menu,
titulky, no prostě všechno má stín, který ovšem vypadá
lépe než ten dosavadní.
Mac OS X přinesl mimo jiného revoluční novinku
s názvem Exposé. Jedná se o schopnost přeskládat
všechna okna tak, aby se vešla na jednu plochu.

Pokud vás zajímá, kde se vzaly
diamanty v názvu tohoto článku,
potom vězte, že beryl je nerost,
který obsahuje příměs berilia.
Z berylu se údajně vyráběla
oční skla a údajně tak dal název
dnešním brýlím. Vyskytuje
se v několika variantách
– akvamarín (světlemodrý),
heliodor (žlutý), morganit
(růžový) a nakonec smaragd
(zelený). No a anglicky se
smaragd nazývá emerald.

Java aplikace
Na kartě Intel se člověk může
setkat s tím, že se mu nezobrazují
aplikace napsané v Javě.
Řešením je nastavit proměnnou
AWT_TOOLKIT na hodnotu
MToolkit (export AWT↵
_TOOLKIT=MToolkit).
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Jiří Pech (*1967). Vystudoval
Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, kde také
v současné době vyučuje na
katedře informatiky předměty Operační systémy a Kancelářské aplikace. Neboť kdo
umí, umí, kdo neumí, učí
a kdo neumí učit, učí učitele.
Ve volném čase se věnuje
své přítelkyni a Psounovi.
Jeho koníčky jsou futsal (po
operaci kolene už aktivně
nehraje), sci-fi a hudba,
zejména Mike Oldfield.

Historie Source Mage Linuxu
(dále SML) je výborně popsána
v sérii článků na root.cz, takže
se jí zde nebudu příliš zabývat.
Stručně řečeno: SML vznikl jako
Sorcer GNU/Linux v roce 2001.
Vedoucím projektu byl a je Kyle
Salle. Po neshodách v komunitě
část vývojářů projekt opustila
a založila si svůj vlastní projekt
– Lunar Linux. Kyle Salle nejprve
projekt Sorcery ukončil, později
v něm však opět pokračoval,
ale již ne pod licencí GNU GPL.
Původní projekt Sorcery byl
však vyvinut pod GNU GPL,
a proto v něm část vývojářů dále
pokračovala pod novým názvem
Source Mage.

Poté, co jsem si vyzkoušel Gentoo, Vida Linux a LFS (viz minulá čísla časopisu), rozhodl
jsem se vyzkoušet i další známý překládaný Linux – Source Mage. V článku naleznete
mé postřehy a dojmy. Jiří Pech.
SML je doslova kouzelný Linux. Všechny pojmy okolo
jeho instalace a správy balíčků se točí okolo pojmů
z říše kouzel. Proto si je nyní pojmenujme a vysvětleme.
• Spell (kouzlo) — popis konkrétního programového
balíku. Odkud stahovat zdrojový kód, jaké jsou
závislosti a jak se bude překládat.
• Grimoire (kniha kouzel) — seznam dostupných
balíků. Základní knihy kouzel jsou tři: Stable, Test
a Devel.
• Scribe (písař) — rozhoduje, které kouzla se budou
opisovat z které knihy.
• Sorcery (magie) — sada skriptů pro jednotlivá kouzla: summon (přivolání — stažení zdrojového kódu),
cast (očarování — instalace balíku), dispel (odčarování — odinstalace balíku), gaze (upřený pohled
— informace o kouzlech) a sorcery (pro update anebo jako grafická nadstavba předchozích příkazů).

Pro většinu uživatelů (kromě těch, kteří již instalovali Gentoo anebo LFS) je asi nová volba optimalizačních nastavení. Vybereme si typ procesoru a zda chceme systém optimalizovat na rychlost či velikost. Nejvíce
vás asi překvapí opravdu originální barvy instalačních
skriptů. Asi pro ně nemám to pravé nadšení člena
komunity SML, ale oranžová na tmavém pozadí, případně červená na šedivém mne opravdu neuchvátila.

Program Sorcery aneb Ukázka barev skriptů SML

Sorcery – administrační nástroj systému

Zjevení
Po zavedení instalačního CD má uživatel standardně možnost zadat parametry spuštění. Po zavedení
jádra je ještě možné zavést dodatečně moduly jádra.
Instalační program připomíná instalační programy
Debianu anebo Arch Linuxu. Obsahuje běžné body,
jako je rozdělení disku, nastavení zavaděče, nastavení
jazyka systému (bohužel mi přišlo, že si jej systém
pro dále instalované programy nepamatuje), volba
editoru (nano, jed, elvis, vim) a volba klávesnice.
Jednotlivé body jsou pod písmeny A až M, což jsou
současně i klávesové zkratky pro spuštění jednotlivých
částí instalace. Navíc zde fungují klávesové zkratky X
(konec = hotovo), [s] (shell), [r] (restart — když se něco
nepovede) a [z] (debug).

Systém se vás rovněž zeptá, jaké chcete jádro. Zda
použít jádro z instalačního CD, anebo jej budete kompilovat. Myslím si, že na začátek je dobrá volba zvolit
jádro z instalačního CD, zkompilovat si jej můžete později. Na závěr instalace ještě nastavíte zavaděč a síť.
Instalace sítě opět vyžaduje trochu trpělivosti, pochopit systém zadávání parametrů není úplně snadné,
zejména pokud nepoužíváte DHCP (v tomto případě je
nutné vybrat možnost DHCP a rozbalí se vám seznam,
ze kterého vyberete Static).

První kouzla v zemi Linuxu
Jako první věc doporučuji systém zaktualizovat. To se
provede následující trojicí příkazů (ale nejprve dočtěte
tento odstavec do konce, zejména pasáž zabývající se
konfigurací sorcery) :
sorcery update
scribe update
sorcery rebuild

Budete jistě jako já překvapeni „ukecaností“ systému.
Aktualizační program se bude ptát na opravdu velké
množství věcí, na parametry jednotlivých balíčků,
a to i opakovaně. Je třeba říci, že obvykle použijete
přednastavenou možnost, ale ne vždy. Je snadné zde
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ploch vám mohou vzniknout nehezké pravidelné vzory.
Klonování samo o sobě není složité. Jenom vyžaduje
trochu cviku. Proto se nedejte odradit počátečními
nezdary. Výsledek stojí za to.

Hloubka ostrosti je rozmezí,
ve kterém se ostře zobrazí
předměty ležící před bodem,
na který bylo zaostřeno a za
ním (E. Einhorn – Základy
fotografie, 1962).

Překrytí plochou
Vše, co se vám nepodařilo překrýt a též přechodové
rozhraní obou ploch, opravte klonováním. Obdobným
postupem je možné nahradit rušivé fragmenty postav
v levé horní části obrázku. Přidám hádanku pro vnímavé čtenáře. Co je ještě na fotografii vyretušováno
kromě holčičky a levého horního rohu?

Po retuši

Kopírování částí obrazu

Výchozí fotografie pro
kopírování části obrazu

Klonovací razítko je vynikajícím nástrojem pro opravu
malých ploch v obrazu. Pro větší plochy jej doporučuji
kombinovat s přímým
přenesením ohraničeného kusu obrazu na
druhé místo.
Děvčátko v hráškově zelených šatech je
pohybově rozmáznuté
a též barevně neladí
se zbytkem snímku.
Zkusme si jeho zmizení z fotografie. Pro
opravu nejprve vyberte kus volné plochy
s kamínky pomocí
funkce Volný výběr
oblastí. Najdete ji
v panelu pod symbolem smyčky nebo ji můžete aktivovat pomocí klávesové
zkratky [f]. Jakmile jste s výběrem oblasti spokojeni,
stiskněte oblíbené [Ctrl-c] nebo z vyberte z roletového
menu funkci Upravit-Kopírovat. Následně pomocí [Ctrl-v]
nebo výběrem z roletového menu příkazu Úpravy-Vložit
vložte vybranou část plochy do obrazu a posuňte ji vlečením myši tak, aby holčičku co nejvíc zakrývala.

Po retuši
Vy, kteří jste hádali fragment postavy hasiče zhruba
uprostřed pravého okraje fotografie, hádali jste správně.

Masky aneb Simulace nižší hloubky
ostrosti
Nemíním polemizovat o všech výhodách a nevýhodách
digitálních fotoaparátů. Na jednu podstatnou přijde po
určité době každý náročnější fotograf. Výrobci opatřují digitální kompakty malými snímacími čipy. Mají
k tomu dva důvody. Menší čip je levnější a je snadné
pro něj vyrobit malý, lehký a vysoce světelný objektiv.
Tvořivá práce s hloubkou ostrosti je ale u těchto kompaktů téměř nemožná. Samozřejmě, že pokud využijete
„ultrazoomový“ kompakt, nastavíte objektiv na nej-
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Hugin je velice schopný
program. Většinu věcí, které
hravě zvládá, byste například
v GIMPu bez speciálních pluginů
zvládali velice těžko, nebo by
nešly vůbec. Ve verzi 0.6 již umí
i různé opravy chromatických
vad, měl by komunikovat česky.
Časem se prý plánuje i lepší
podpora HDR obrázků.

matic pre-aligning of images se hodí, pokud jsou vaše
fotky různě otočené, pokud nefotíte se stativem, tak
volbu určitě zapněte.
Enable Refinement step zapíná kontrolu všech
kontrolních bodů při použití plného rozlišení snímků.
Pokud nechcete mazat spousty nesprávně nalezených
společných bodů, zapněte volbu. Je to snad časově nejnáročnější operace celé výroby panorámatu, ale určitě
se vyplatí. Volba Refine by Middle kontroluje každý
kontrolní bod jednotlivě, zatímco Refine by Mean si
určí střed všech bodů a podle toho kontroluje jednotlivé kontrolní body. Zatím mi vždy Refine by Middle
stačilo. Keep unrefinable keypoints nechává neověřené
společné body u okrajů snímků. Jakmile vše nastavíte,
tlačítkem Compute se spustí vlastní výpočet. Ten může
trvat i několik hodin.

Calculate Field of View vám přepočítá úhel pohledu. V menu View vyberte položku Preview window
([Ctrl+p]) a konečně poprvé uvidíte svůj výtvor. Auto
update v některých případech nevygeneruje nový náhled, tak si ho tlačítkem update zaktualizujte.
V okně náhledu si můžete zapínat/vypínat zobrazení určitého snímku kliknutím na jeho číslo. Postupným
vypínáním zobrazených snímků můžete identifikovat
dva snímky, které na sebe špatně navazují. Přepnete
se do hlavního okna Huginu do záložky Control Points.
Vyberete si příslušný pár snímků a přidáte pár společných bodů.

Nastavení optimalizace

Kontrola

Kontrolní body

Nastavení výsledného lepení

V Huginu v záložce Optimizer nastavte Positons (incremental, starting from anchror), aby se panoráma skládalo od označeného obrázku. Tlačítkem Optimize now pustíte samotnou
optimalizaci. Podle společných bodů
se určí vzdálenosti a úhly snímků od
sebe. Uložte si je do nového souboru,
kdyby se „náhodou něco stalo“.
V záložce Stitcher v projection
si vyberte, jak má výsledné panoráma vypadat. Rectilinear (přímý)
je obdoba fotografie. Maximálně se
tak dá vytvořit 160stupňový pohled.
Equirectangular je vhodný hlavně
pro 360stupňová panorámata. Používá se v různých prohlížečích panorámat. Můžete tak výsledek vystavit
na web a příslušný Java applet nebo
Quicktime plugin z něj vytvoří normální pohled. Cylindrical (válcový)
je způsob, jak zobrazit přirozeně až
360stupňové panoráma.

i na druhém snímku. Snímek se zvětší a objeví se
v těch místech žlutý kroužek. Po zvětšení bod ještě
můžete posunout. Jakmile ho posunete, Hugin se pokusí najít ten samý bod i na druhém snímku. Nic vám ale
nebrání kliknout na příslušné místo sami. Než kliknete
na pravé tlačítko, můžete bod libovolně posouvat. Klávesou [f] nebo tlačítkem Fine-tune si necháte vyladit
pozice. Většinou to funguje dobře, jen s méně kontrastními body má problémy. Nakonec stiskněte pravé
tlačítko a kontrolní bod se přidá.
Pod náhledy vidíte seznam kontrolních bodů. Vybraný bod zčervená. Můžete pak s ním dále manipulovat,
případně ho můžete smazat. Pokud máte problémy se
špatně nalezenými body, bude se vám hodit kompletní
seznam všech kontrolních bodů. Najdete ho v menu
View jako Control point table, pod klávesou [F3] nebo
jako předposlední tlačítko v nástrojové liště.
Pokud jste přidali dostatek kontrolních bodů, nyní
zvolte v záložce Optimizer položku Optimize now, nebo
jen klikněte na tlačítko Re-optimize v panelu a koukněte se v náhledu, jak to dopadlo. Pokud to nevypadá tak,

Ruční přidávání kontrolních bodů
Zapněte si dole checkboxy auto fine tune a auto estimate, což vám pomůže při hledání kontrolních bodů.
Klikněte na jednom ze snímků na místo, které je vidět
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využití s 2 GB SD kartou, kdy získáte pověstných 10%
kapacity navíc. Jako by to vypadlo z marketingových
materiálů nějaké firmy na prací prášky.
Když se podíváme na kameru jako na nástroj, který

slouží k pořizování záznamů, zjistíme, že její obsluha
je velmi jednoduchá a intuitivní a pro začátečníka je
velmi vhodná. Kamera má plně automatický režim snímání, který za bílého dne funguje bez výhrad. Pokud
jste doma a točíte např. večer za umělého osvětlení, je
lepší automatiku vypnout a použít některé z přednastavených režimů, alespoň to je má zkušenost. K dispozici jsou celkem čtyři, určené ke snímání v místnosti
za umělého osvětlení, režim pro zvýraznění objektů
v popředí, režim pro snímání rychle se pohybujících
objektů a nakonec režim pro snímání ve velmi jasném
prostředí jako např. na sněhu.
Při snímání můžete zapnout ještě efekty jako je černobílý režim nebo tzv. klasický film, kdy jsou z obrazu
záměrně vynechávány snímky a film pak působí zpomaleným dojmem. Osobně však zastávám názor, že
video radši natočím v plné kvalitě a až následně jej
upravím. To funguje vždy, opačně už je to problém
(tedy udělat v počítači z „klasického“ filmu zase normální záznam).
Důležitým parametrem je také doba chodu kamery
na jedno nabití dodávané baterie. Firma má v nabídce
celkem tři kapacity baterií, dodávána je samozřejmě
ta s nejnižší kapacitou 700 mAh, což postačuje k práci
na cca 1 hodinu. Asi hodně rychle poběžíte do obchodu
pro ještě jeden kus. Doporučuji samozřejmě koupit
s větší kapacitou, rozdíl mezi malou a střední verzí
není velký. Ke kameře není dodávána externí nabíječka, baterie se nabíjí přímo v kameře. A to ještě pouze
ve vypnutém stavu. Když kameru zapnete, bere to jako
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impuls k tomu, aby se živila z přívodu energie, nikoliv
z baterie a jakoby o ní vůbec nevěděla. Může to být
někdy problém, chce to dobrý „time management“ čili
česky plánování. Pokud jej nezvládnete, můžete externí nabíječku dokoupit zvlášť.
Vestavěné menu je velmi dobře rozčleněno a svým ovládáním
se podobá mobilnímu telefonu.
Někomu může vadit nepřítomnost
češtiny, což může být v modelu,
určeném pro začátečníky, trošku
problém. Po prozkoumání domovských stránek jsem zjistil, že ani
stáhnout se nedá. Taková vada to
zase není. Každopádně nová modelová řada uvedená na podzim 2006
již češtinu má.
V nabídce se pohybujete pomocí
velkého kruhového vícesměrového ovladače umístěného na boku
kamery. Pro mne je trošku nešikovně ovládání umístěno na levé straně, ale dá se na to zvyknout, přece
jenom pravou ruku mám jistější
a pro záběry je to zapotřebí. A to mi
nahrává k tomu napsat, že kamera
je vybavena i stabilizátorem, takže
trochu se vám ruka může třást a hodně to pomáhá při
větším přiblížení.
S větším přiblížením souvisí i tzv. makro režim,
známý z digitálních fotoaparátů, kdy je možno zaostřit
na předměty už od 70 cm od objektivu. Pomoci si lze
také zapnutím vestavěných LED diod, to se však spíše
hodí do tmavších koutů a moc velký dosah nemá.
Dobře funguje i kompenzace protisvětla pro natáčení
záběrů např. proti oknu.
Tím jsme
prakticky došli ke
všem možnostem,
které kamera
nabízí. Je zde ještě
jedna velká část,
a tou je přehrávání. Pokud se
pomocí přepínače
přepnete k přehrávání, objeví se na
displeji matice 3x3
s náhledy na jednotlivé filmy. Přepnout ji můžete
také do módu dle
data pořízení, kdy se všechny záběry z jednoho dne
seskupí do složek. Při přehrávání můžete využít různé
přechodové efekty mezi jednotlivými záběry.
Typická rodinná sešlost může začít. Kameru pomocí dodávaného kabelu (3,5 jack na CINCH) připojíte

K dispozici je celkem devět
různých efektů, jako je např.
stmívání/roztmívání, roztírání
ze všech směrů nebo ze středu
apod. Při prozkoumávání těchto
efektů strávíte nějakou dobu.

Vyráběny jsou ještě baterie
o kapacitě 1400 mAh s dobou
záznamu přes dvě hodiny a pak
nejvyšší model s kapacitou
3300 mAh. Je jasné, že tyto
baterie navýší hmotnost celé
kamery a trochu „protáhnou“
a „zkostkovatí“ celý její vzhled.
Nabití té nejmenší trvá asi 90
minut, větší se nabíjí kolem tří
hodin a ta největší údajně kolem
pěti hodin 30 minut. První dvě
baterie vlastním, třetí studuji na
stránkách výrobce.

praxe 41
ro zakáže všechny operace měnící obsah souborů
a adresářů. Toto je implicitní, dá se změnit volbou rw.
Vzhledem k povaze NFS a přístupových práv má uživatel s právy roota, který si jako klient připojí systém
souborů přes NFS, práva roota i na vzdáleném počítači
(co se přístupu k exportovaným souborovým systémům
týče). Někdy je to žádoucí, i když to může být značně
nebezpečné. Toto chování se dá jednoznačně nastavit
volbami root_squash a no_root_squash — při první
zmíněné volbě se všechny požadavky uživatele root
mapují na anonymní UID/GID. Volbou all_squash se
toto chování dá nastavit pro všechny uživatele. Jinak
platí, že UID a GID na serveru a klientu by měly být
pro daného uživatele stejné, jinak se dočkáme velkého
zmatku, uživatelé mohou, kam by neměli, a například do svého domovského adresáře se nedostanou.
Parametry anonuid a anongid se pak dá změnit
číslo anonymního uživatele a skupiny, na které budou
požadavky přemapovány.
Dále máme k dispozici pár voleb umožňujících
upravovat poměr spolehlivost/výkon. Volba async
zapíná asynchronní přenos (musí jej zapnout také
klient), který značně urychluje přenosy dat. Stačí, aby
si data server uložil do cache a operace se považuje za
úspěšně dokončenou. Z toho samozřejmě plyne možná ztráta nebo porušení dat při výpadku serveru. Při
použití verze 3 navíc volba async nepřináší výrazné
zvýšení rychlosti, pouze znemožňuje zjištění neúplného uložení dat. Ve verzi 3 proto tuto volbu zapínat
nedoporučuji — ve verzi 2 se pro zvýšení výkonu použít
dá, za cenu výše zmíněného rizika. Když chceme být
paranoidní a prakticky si vynutit podobné chování
jako ve verzi 2, můžeme použít volbu no_wdelay,
která způsobí, že jednotlivé síťové operace budou
ihned zapsány na disk. Tento parametr však značně
snižuje výkon.
Velký pozor při editaci tohoto souboru si musíme
dávat na mezery. Soubor /etc/exports je na ně
poměrně citlivý. Dobrou zásadou je vkládat pouze jednu mezeru mezi exportovaný adresář a pak jednotlivé
klienty/skupiny klientů s nastaveními. Mezi definicí
klienta nebo skupiny a závorkou s nastavením mezera
být nesmí.
Po přizpůsobení tohoto souboru k obrazu svému
můžeme standardním způsobem zapnout NFS server:
například /etc/init.d/nfs start. U distribucí bez
závislostí mezi službami je dobré nejdříve spustit také
portmapper: /etc/init.d/portmap start . Službu
portmap je vhodné spouštět i na klientských počítačích. NFS sice funguje i bez ní, některé operace jsou
pak ale příliš pomalé.
Nastavení klienta spočívá pouze v upravení souboru
/etc/fstab, případně v přímém připojení pomocí
příkazu mount a všech potřebných parametrů. Jako
zařízení uvedeme název či IP adresu serveru, za ní
dvojtečku a absolutní cestu k exportovanému přípojnému bodu na serveru.
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Projdeme si postupně ty nejdůležitější. Parametry
rsize a wsize určují maximální velikost síťových

operací. Při použití verze 3 je vhodné je zvětšit na
maximální podporovanou velikost pro daný typ spojení — 32768 (32 kB) pro TCP spojení, případně 57344
(56 kB) pro UDP. Velmi důležitý je také parametr
nfsvers, protože implicitně se používá verze 2 NFS,
verzi 3 je potřeba uvést explicitně. Dále nás bude zajímat parametr async, který zapíná asynchronní přenosy dat. Parametry soft a hard můžeme ovlivnit chování přípojného bodu při odpojení od serveru. Implicitní je parametr hard, který způsobí, že se aplikace
přistupující k odpojenému systému souborů „zasekne“
a nedá se ani přerušit příkazem kill, pokud nespecifikujeme také volbu intr. Na druhé straně při použití
parametru soft po určité době (specifikovatelné parametrem timeo) operace vyprší (timeout) a aplikaci je
vrácena chyba čtení/zápisu. Poslední často používanou
volbou je nolock, která způsobí, že se při připojení
souborového systému nespustí zamykací démon
lockd. To je téměř nevyhnutelné, jestliže z nějakého
důvodu neběží portmapper. Jinak by se při každém
připojení a pokusech o zamčení souboru snažil klient
spustit lockd a použít jej, což je bez portmapperu
nemožné a musí se čekat na timeout.

Problémy, tipy a triky
Při práci s NFS na serveru, kde jsou soubory uložené
na systému souborů FAT, může docházet k nepříjemným překvapením. Například když máme otevřený
soubor a jiná aplikace jej změní a přesune, NFS server
může mít problém nalézt tento změněný soubor a vrátí
aplikaci chybu.
Používání IP adres a názvů v souboru /etc/
exports najednou nás může přivést k „záhadným“
problémům, kdy se jednou klientovi připojit podaří
a podruhé ne. Ideální je používat v /etc/exports
pouze jeden druh označování počítačů a sítí.
Taktéž při exportování podadresářů hierarchicky
uspořádaných, které jsou umístěné na stejném systému souborů, může docházet k podobným „záhadným“ problémům. Například kdybychom se snažili
exportovat /var a /var/log najednou — samozřejmě
problém by nenastal, kdyby byl adresář /var/log
umístěn na vlastním souborovém systému.
Možná by někoho lákalo řešení s „vysokou propustností“ — exportování tmpfs. V tomto směru nás NFS
zklame, protože tmpfs a ostatní „pseudo“ souborové
systémy se exportovat nedají. Zaručeně s NFS fungují
ext2, ext3, reiserfs, jfs a xfs. S jistými omezeními lze
používat přes NFS i iso9660, udf, reiser4, fat a ntfs.
Další zvláštní situací, které se lze naštěstí vyhnout
rekonfigurací /etc/exports, může být případ otevřeného souboru, který se přičiněním jiné aplikace na
serveru přesune mimo exportovaný adresář, i když se
jeho inode nezmění. Aplikaci přistupující k souboru
přes NFS je vrácena chyba. Když s tímto počítáme

NFS verze 2 vyžaduje, aby
server uložil všechna data
před tím, než pošle klientovi
oznámení o ukončení síťové
operace. Toto může být
velmi nevýhodné z několika
důvodů – od nízkého výkonu
a „zablokování“ klientské stanice
pro operace s připojeným NFS
až po fragmentaci souborů na
serveru při současném ukládání
několika souborů na disk (server
musí uložit každých 8 kB ihned
na disk).

Hostname je název počítače,
reprezentuje počítač v očích
uživatele. Stroje na síti
mezi sebou komunikují
prostřednictvím IP adres.
Příkladem hostname může
být např. pocitac,
stanice09, nbook2
nebo třeba bpusA3m10-2.
Hostname svého počítače zjistíte
příkazem hostname nebo
také uname -a.

UID a GID jsou termíny z oblasti
systémových oprávnění. User
Identifier a Group Identifier
specifikují číslo uživatele
v systému a číslo uživatelské
skupiny, kam uživatel patří.
Superuživatel root má UID 0.
Zájemce o další, méně
používané možnosti připojení
souborových systémů NFS
bych odkázal na manuálovou
stránku NFS, příkaz
man nfs.

Zkratka tmpfs označuje
souborový systém, který je
alokován v operační paměti
(tedy ne na disku). Na rozdíl od
ramdisku (odkládací prostor
v paměti) odkládá nepotřebné
části paměti na odkládací oddíl
(obvykle disk). Volně podle
http://en.wikipedia.org/wiki/Tmpfs
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Jak se tančí Samba?
O autorovi

Ondřej Jakubčík je
absolventem gymnázia
v Ostrově, v současnosti
je studentem Fakulty
elektrotechnické ČVUT
v Praze. Svobodný software
používá od roku 1997, zajímá
se zejména o programování
v jazycích C, C++ a Java, dále
o internetové technologie
a zabezpečení počítačových
sítí. Pro svou práci využívá
téměř výhradně operační
systém Linux, ovšem aktivně
se zajímá i o jiné systémy,
např. FreeBSD nebo Solaris.

VFS nebo-li virtuální souborový
systém umožňuje připojovat
různé zdroje informací jako
soubory nebo adresáře
v hlavním souborovém systému.
V Linuxu je příkladem VFS např.
adresář /proc.

SMB protokol původně
vyžadoval vrstvu NetBIOS, které
ovšem již nadále není nutná a je
používán přímo protokol TCP/IP.

LDAP je zkratka z Lightweigth
Directory Access Protocol. Tento
protokol umí zpracovávat
libovolná hierarchická data
a je nejčastěji používán pro
hierarchickou správu uživatelů.

Výměna informací v počítačových sítích a mezi počítači obecně bylo vždy velice živé
téma mezi odborníky i laiky. K dnešnímu dni existuje nepřeberné množství protokolů,
které umožňují poměrně dosti efektivní výměnu dat. Některé jsou historicky velmi
dobře zavedené (HTTP/1.1, FTP), jiné mají velmi zajímavou architekturu (Coda,
OpenAFS). Ondřej Jakubčík.
Nevýhodou prvních dvou uvedených protokolů je nutnost používat klientský software, který není integrován přímo na úrovni VFS — což je případ prvních dvou,
ačkoli existují projekty, které se snaží tyto souborové
systémy zpřístupnit na této úrovni pomocí jaderných
modulů. O dalších dvou drtivá většina uživatelů nikdy
neslyšela a přes jejich zajímavé vlastnosti je jejich
instalace poměrně složitá. V unixovém světě existuje
léty prověřený, odzkoušený a hojně používaný systém NFS (více o něm v článku Daniela Závodského,
pozn. red.). Ovšem ne všechny počítače mají unixový
operační systém a v heterogenní síti je tak administrátor postaven před problém, jak soubory na unixovém
serveru zpřístupnit uživatelům na pracovních stanicích s Windows. Jedním z řešení je nainstalovat NFS
klienta, který ale nemusí všechny vlastnosti NFS podporovat. Řešením je tedy použít Sambu.

grafický nástroj, který umožňuje přímou spolupráci
s nápovědou, kterou budeme (aspoň ze začátku) hojně
využívat.

Základní konfigurace
Do prohlížeče zadáme adresu http://localhost:901 a pokud jsou všechny potřebné balíky
nainstalovány, zobrazí se výzva k zadání jména a hesla
(uživatele root) a poté hlavní konfigurační obrazovka.

Latinskoamerická kráska
Samba je projekt, který se od roku 1992 snaží propojit
unixové počítače s počítači, na nichž běží Windows.
Jméno je odvozeno od zkratky SMB neboli Server
Message Block. Zde by bylo vhodné zmínit, že původní nápad vzešel od firmy IBM a Microsoft jej upravil
a integroval do Windows a svého tehdejšího produktu
LAN Manager. Začátek Samby byl dosti dobrodružný
— Andrew Tridgell, autor Samby, se snažil dekódovat
protokol pro výměnu souborů DEC Pathworks a později zjistil, že je téměř identický s protokolem LAN
Manager.
Nyní, po čtrnácti letech existence, je Samba vyspělý
produkt, který umožňuje sdílení souborů, tiskáren
a autentizaci uživatelů. Správce sítě tak může využít
výhod unixové správy uživatelů, a přitom nemusí běžné uživatele nutit do Linuxu.

Získejte srdce dámy
Ke konfiguraci můžete použít více způsobů, např. je
možné celou konfiguraci napsat v textovém editoru do
souboru smb.conf, dále existují konfigurační nástroje
jako SWAT (jemuž se budeme věnovat jako prvnímu)
nebo Webmin (druhá část textu) přístupné pomocí
internetového prohlížeče. Domnívám se, že konfigurace přímo v smb.conf má opodstatnění jen v případě
velmi jednoduché konfigurace a doporučuji využít

Úvodní obrazovka SWAT
Nejprve vyplníme informace v sekci Globals. Většina položek má jasný význam jako obdobná nastavení
v OS Windows. Do položky unix charset je nutné zadat
kódování, které používá právě konfigurovaný počítač,
jinak by diakritika v názvech souborů byla zkomolená.
Realm je nutné vyplnit, pokud chceme použít autentifikaci Kerberos. Díky poli netbios aliases můžeme jednomu počítači přiřadit několik jmen. Interfaces umožňuje
omezit přístup pouze pro vybrané síťové karty.

Zabezpečení
Pole security musíme vybrat podle účelu serveru. Hodnoty vybereme podle následujícího klíče:
• SHARE — Tento režim vybereme, pokud na serveru
budou sdílené prostředky přístupně všem.
• USER — Každý uživatel se musí přihlásit jménem
a heslem.
• SERVER — Samba server přeposílá žádost o autentifikaci jinému serveru, ať již Sambě, nebo Windows.
• DOMAIN — Podobné jako server, ale jméno dalšího
serveru posílá hlavnímu serveru v doméně.
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