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Debian

Linux ve Volksbank CZ

Virtualizace na dosah
Kdo dnes nevirtualizuje, jako by ani nebyl. Nemusíte se
bát, Debian nezůstává pozadu. Již dříve jsme v archivu
mohli nalézt balíčky jako qemu, bochs nebo záplatu
do jádra od projektu VServer. Nedávno se ale v archivu
objevila jádra, která mají podporu pro Xen a VServer
zakompilovánu přímo v sobě, což jistě uvítají uživatelé,
kteří nehodlají kompilovat své vlastní jádro.
Samotné technologie jsou podpořeny nástroji
vserver-debiantools a xen-tools,
které zjednodušují celý proces vytváření a klonování
virtuálních serverů na pouhý jeden příkaz. Poslední
verze xen-tools umí vytvářet kromě různých verzí
Debianu také obrazy CentOS a plánuje se podpora i pro
další distribuce.

Etch na obzoru
Přestože je vydání Etche vzdáleno nejméně pět měsíců,
pomalu se začínají rýsovat hlavní obrysy. Hlavní
kompilátor bude gcc 4.1, Python budeme mít ve verzi
2.4 a díky vyspělosti svobodných implementací Javy
bude součástí např. vývojové prostředí Eclipse. Pokud
to bude jen trochu možné, jádra starší než 2.6.16 budou
z distribuce vyřazena. Na některých architekturách
budeme mít k dispozici i grafický instalátor (volitelně).
Steinar H. Gunderson zahájil tažení proti kritickým
chybám (nutnou podmínkou pro vydání Etche je jejich
počet rovný nule) a každý den jednu z nich zavře. Jak
se zdá, na tuto hru přistoupili i další vývojáři, takže je
možné, že Debian zase jednou vyjde včas. Možná to ale
dělají jen proto, že Lars Wirzenius prohlásil, že jestli
Etch vyjde 4. prosince 2006 nebo dříve, tak se nechá
potetovat debianní spirálou a všemi vydáními Debianu,
na kterých pracoval. Jak sám říká: „V obou případech
tak vyhraji.“

Jednota, či odlišnost?
Debian je jednou z mála hlavních distribucí, která se
snaží zachovávat vzhled programů takový, jakým je
obdařili autoři. To se možná změní, protože Luis Matos
pracuje na vytvoření grafického tématu, které by mělo
zahrnovat pozadí, barevný vzhled, ikony a spouštěcí
obrazovky. Vývojáři se k myšlence samotné vyjádřili
celkem netečně, ale celé dva dny dokázali debatovat
o tom, která barva bude pro téma nejvhodnější. Zdá
se, že dosti vývojářů trpí alergií na hnědou. Celkem
slušné šance má růžová, proti které vlastně nikdo nic
nenamítal.
Miroslav Kuře

977121487300121

Zavedení Linuxu je v mnoha společnostech
kontroverzním tématem a není tajemstvím,
že banky patří mezi společnosti nejkonzervativnější. Po dvou letech provozu operačního
systému Linux v bankovním prostřední bychom vás rádi seznámili s výsledky.

Proč Linux?
Před dvěma lety jsme byli postaveni před
problém, kdy bylo nutné pořídit nový
výkonný server pro provoz ﬁremních
webových aplikací. Server měl působit
poměrně samostatně, takže byla nastolena
i otázka volby operačního systému. Proto
jsme se rozhodli provést na jednotlivých
operačních systémech v testovacím prostředí
úlohy srovnatelné s produkčním systémem.
Do testů byly zařazeny operační systémy
serverové edice Microsoft Windows a Red
Hat Linux, oba společně s aplikačním
serverem a databází stejné verze pro obě
testované platformy.
Výsledky se ukázaly poměrně rovnocenné,
ačkoliv při vyšších počtech simultánních
požadavků a větším vytížení stroje získával
Linux náskok. Po zvážení licenčních nákladů
obdržel Linux další kladné body. Zaujal
taktéž kvalitním ﬁrewallem a bohatou
výbavou užitečných administračních nástrojů
již v základní verzi. Po zhodnocení všech
faktorů padla volba na Linux.

Sám v síti? Rozhodně ne!
Ač by to jistě byl ideální stav, takový server
není v síti osamocen. První kámen úrazu,
se kterým se asi potkáte, je autentizace
(případně autorizace) uživatelů do
provozovaných webových aplikací a systémů.
Snad většina společností, ve kterých
uživatelé užívají jako klientské prostředí
Microsoft Windows, běží na doménovém
řadiči Active Directory. Pro zjednodušení
správy uživatelů je žádoucí jednotné
přihlašování do aplikací, ideálně jako
Single Sign-On. Uživatel se pak v Microsoft
Windows přihlásí do svého proﬁlu v doméně
a poté jej snadno bez dalšího přihlašování
identiﬁkují webové aplikace.
To však v Linuxu není tak jednoduché — jako
například na již zmiňovaném serverovém
systému Microsoft Windows pracujícím
s aplikačním serverem IIS, u něhož se
jedná o operaci až triviální. Způsobuje
to především slabší kompatibilita Active
Directory v některých jejích speciﬁckých

vlastnostech. Poměrně efektním řešením pro
J2EE aplikace je použití knihovny Vintela
VSJ. S její pomocí lze snadno autentizovat
doménového uživatele Active Directory,
a to včetně skupin, do nichž patří. Tento
postup je vhodný pro autorizaci uživatelů
v aplikacích.

Rozhovor s Jiřím Kobelkou

Pane Kobelko, jakou máte rozhodovací
pravomoc? O jakém objemu financí
(rámcově) rozhodujete? Do jaké míry
ovlivňuje vaše rozhodnutí IT infrastrukturu
Volksbank CZ?
Jako manažer projektů IT mám odpovědnost za
plnění IT strategie a návazné projekty. Rozhodování
probíhá systémově na centrální úrovni, osobně mám
rozhodovací pravomoci dané projektem.

Shrňte, prosím, jakou roli hraje v IT
systémech vaší banky Linux a/nebo další
otevřený software.
Po úspěšném pilotním projektu nasazení Linuxu
pro intranetový a dokumentový systém se plánuje
nasazení Linuxu pro provoz datového skladu na
AS/400 a také například i systém pro správu výpisů
bankovních účtů či pro virtualizaci serverů. Linux tak
u nás získává silnou pozici.

Používá se Linux a/nebo jiný otevřený
software ve vaší bance jinde než
na serverech?
Linux mimo servery nepoužíváme. Pro vývoj se často
používá Eclipse, což ale nelze považovat za typické
nasazení otevřeného software pro běžné uživatele.

Mohou uživatelé Linuxu či jiných
svobodných operačních systémů používat
on-line služby vaší banky bez omezení?
Internetbanking určitě ano, osobně jej takto
používám.
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obtáhnout oblast a do ní se pak bude text automaticky
zalamovat. To jsou ale funkce, které má Inkscape již
delší dobu. Nový je panel k nastavování vlastností
textu. Pro změnu formátu písma tak už není potřeba
otevírat dialogové okno s nastavením pro text, vše lze
provádět přímo na plátně.

Panel pro nastavení textu

Zařazujeme vyšší rychlostní stupeň
Spolu s vylepšováním editačních funkcí Inkscape se
zlepšovala i stabilita a rychlost aplikace. Jisté zrychlení práce, zejména při orientaci ve složitém dokumentu,
přináší nový režim zobrazení kresby — Kontury (Zobrazení-Režim zobrazení-Kontury). Jak jméno napovídá,
zobrazují se v něm pouze kontury objektů. Jakékoliv
nastavené výplně nebo obrysy objektů jsou v tomto
režimu ignorovány.
Další zrychlení práce s Inkscape přináší optimalizace vykreslování objektů obzvláště při velkém stupni
přiblížení scény a optimalizace práce s uzly. Oproti
dřívější verzi, kdy se překreslovala celá kresba bez
ohledu na stupeň přiblížení, se v nové verzi překresluje pouze viditelná část kresby, což vede ke zrychlení
a zvýšení použitelnosti programu při editaci objektů
s velkým množstvím uzlů.

manipulující s objekty (deformace, interpolace, ...),
vykreslující je (např. fraktální obrazce) nebo i jednoduchý a šikovný skript umožňující uložení naimportovaných bitmap přímo do SVG dokumentu a další. Efekty jsou tedy nyní funkční na všech hlavních platformách, na nichž Inkscape běží (dokonce i na Windows
bez potřeby instalace knihoven jazyka Python).
Vyzkoušet si je můžete snadno, stačí vybrat objekt
a aplikovat na něj efekt. Zkuste například pomocí
Efekty-Vygenerovat z křivky-Rozostřit okraj vygenerovat textu v jedné z vašich vrstev rozostřený stín.

Ukládáme kresbu
Prošli jsme téměř všechny novinky, které se dostaly
do nové verze Inkscape. Z editačních možností to byly
téměř všechny a v podstatě nám zbývá obrázek pouze
uložit. V případě, že jste během kreslení do obrázku
naimportovali rastrový obrázek, můžete kromě výše
zmíněné funkce na jeho vložení přímo do SVG dokumentu využít i nové možnosti uložit SVG i s importovanými rastry do ZIP archívu.
Nově také můžete ukládat své kresby také do formátů OpenDocument Drawing (ODG), jednoduchého
DXF pro řezací plotry, XCF pro GIMP a nebo do PDF
pomocí vylepšeného exportního ﬁltru. Výhodou nového
PDF exportu oproti předchozímu je schopnost zpracovávat průhlednost, nevýhodou, že zatím nepodporuje
export vložených rastrových obrázků. Pro takové případy je k dispozici ještě starší exportní ﬁltr. Uložení
do XCF je zase ve své podstatě exportem objektů jako
rastrů do samostatných vrstev.

A co další verze?
V krátkém přehledu a na několika malých úkolech
jsme si představili funkce, které přináší nová verze
Inkscape 0.44, stejně jako u jiných programů, ani zde
se vývoj nezastavil, a tak můžeme nastínit, co nás
může čekat v další verzi 0.45 na konci léta či za dalšího půl roku. Projekt Inkscape se stejně jako minulý
rok přihlásil do projektu Google Summer of Code a získal tak možnost zapojit pět studentů do vývoje. Do
příští verze se tak lze těšit na podporu SVG ﬁltrů,
dokončený exportní ﬁltr pro PDF, lépe zpracovanou
podporu pro společné kreslení více osob přes Jabber
(Inkboard) a také optimalizaci paměťových nároků
aplikace. ■

Ukázka efektů v akci

Kouzlíme s efekty
V nové verzi se také podařilo stabilizovat funkčnost
rozšíření/efektů natolik, že je jejich položka menu
zapnuta hned po instalaci aplikace. Efekty jsou skripty
psané v jazyce Python, které manipulují s částí nebo
celou kresbou. V příslušném menu naleznete funkce

ODKAZY
http://www.inkscape.org
Domovské stránky projektu
http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_Notes
Poznámky k vydání
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LNX–BBC
Distribúcia LNX–BBC vám
umožní pracovať s nasledujúcimi
súborovými systémami: ADFS,
AUTOFS, EXT2, EXT3, FREEVXFS,
HFS, HPFS, INTERMEZZO, JBD,
JFFS, JFFS2, JFS, LOCKD, MINIX,
NCPFS, NFS, NFSD, NLS, NTFS,
REISERFS, SMBFS, SYSV, UDF,
UFS, UMSDOS, XFS.

Poznáte to, nie vždy sa chce
človeku písať na konzolu
príkazy, radšej použije nejaký
jednoduchší nástroj, ktorý mu
uľahčí prácu so systémom.
Autori na toto mysleli a zrejme
aj preto pribalili do distribúcie
program Midnight Commander
vo verzii 4.5.55. Toto myslím
ocenia aj skúsení
používatelia Linuxu.

nájdete niekoľko základných informácií, ako konﬁgurovať sieť (program trivial–net–setup) či ako
spustiť graﬁcké prostredie (príkaz startx). Do systému sa prihlásite tak, že na výzvu Login: zadáte meno
užívateľa — root. To isté platí aj pre štyri virtuálne
konzoly, ktoré máte k dispozícii. Medzi konzolami sa
prepínate pomocou kláves [Alt-F1] až [Alt-F4]. Ešte
pred prihlásením systém pripojí v read only móde (t.j.
len na čítanie) všetky nájdené diskové oddiely (partition) do adresára /mnt/rw/discs/.
Ak máte viacej diskov, nájdete tam ešte podadresáre disc0, disc1 atď. A až v uvedených podadresároch
sa nachádzajú adresáre s jednotlivými nájdenými oddielmi, napr. part0, part1… Ak budete potrebovať na
daný oddiel zapisovať, musíte ho odpojiť a znovu pripojiť v read write móde. Toto dosiahnete príkazom
mount –o remount, rw cesta, kde cesta je cesta
k pripojenému oddielu, napr. /mnt/rw/discs/↵
disc1/part0.
Distribúcia LNX–BBC je tiež plne spôsobilá zabezpečiť sieťovú komunikáciu. Najprv však musíte použiť
príkaz na inicializáciu vášho sieťového rozhrania. Ak
ide o prenosný počítač (notebook), použite príkaz
pcmcia start, v opačnom prípade použite príkaz

framebuffer móde. Po prihlásení sa do systému spustíte graﬁcké prostredie príkazom startx. Po úspešnom
štarte sa pred vami objaví window manager Hackedbox, čo je vlastne modiﬁkovaná verzia Blackboxu 0.8.0
(mimochodom tento window manager majú niektorí
radi pre jeho jednoduchosť, rýchlosť a minimálnu veľkosť, ktorú zaberá v pamäti).
V menu nájdete hneď niekoľko programov, napr.
možno menej známy prehliadač internetových stránok
Browsex vo verzii 2.0.1. Nástroj Ethereal (Network
Protocol Analyzer) na sledovanie sieťovej prevádzky.
Utility ako xkill, xfontsel, minicom, clipboard, xcalc,
xload a iné. Trochu podivuhodné je, že v tejto distribúcii nájdete aj niekoľko hier, napríklad Boggle, RobotFindSkitten, vesmírnu hru xkobo, konzolový tetris —
seatris.

Insert
Distribúcia Insert predstavuje kompletný bootovateľný
linuxový systém vybavený graﬁckým užívateľským rozhraním, ktoré je riadené pomocou window managera
FluxBox. Základom distribúcie je Knoppix. Distribúcia
obsahuje veľké množstvo užitočných nástrojov a pomôcok, ktoré využijete v rôznych situáciách. K dispo-

modprobe typ_↵
sieťovej_karty, napr.

Insert
Po zavedení systému z CD
sa pomocou klávesy [F2]
môžete prepnúť na obrazovku
s parametrami. Parametre
využijete, ak budete chcieť
ovplyvniť režim, v ktorom
distribúcia štartuje štandardne.
Jednotlivé parametre môžete
aj kombinovať. Stačí, ak ich
oddelíte medzerou, napr. na
výzvu boot: zadáte: insert
fb1280x1204 lang=en.
Mňa osobne zaujal parameter
insert toram, ktorý
zabezpečí skopírovanie celej
distribúcie do RAM a jej
následné spustenie. Takto sa
vyhnete neustálemu čítaniu
dát z vloženého CD a uvoľníte
aj CD-ROM mechaniku. Ak
tak neurobíte, CD musí zostať
v mechanike a systém vám
ho nedovolí vybrať skôr, ako
ukončíte prácu s distribúciou.
Štandardne sa distribúcia spustí
v grafickom móde. Pomocou
parametra insert 2 však
môžete distribúciu spustiť
v textovom móde (runlevel 2).

modprobe 8139too.
Tento sa postará o zavedenie modulu sieťovej
karty. Pre monitorovanie
a spravovanie sietí tu
nájdete nástroje ako aps,
dnsspoof, dnsquery,
dsniff, ettercap, snifﬁt,
tcpdump, becker-ethernet-tools, thttpd, tftp,
dhcpcd, freeswan, nmap,
nc, snort, samba, bind,
traceroute, tracersroute
a pomocníka pre konﬁguráciu sieťového rozhrania
trivial-net-setup.
Pre operácie s diskovými oddielmi sú k dispozícii nástroje ako dump,
Distribúcia Insert
hdparm, lilo a parted.
Prácu so súborovým systémom podporujú nástroje ako
ext2online, ext2prepare a ext2resize. Podpora práce
s diskovými oddielmi Microsoftu je zabezpečená nástrojom mtools. A tak by som mohol isť rad za radom,
po jednotlivých skupinách nástrojov. V tomto smere je
distribúcia vybavená veľmi dobre.
Ako som už spomenul, pri štarte distribúcie si máte
možnosť vybrať z niekoľkých možností, okrem iného aj
štart s graﬁckou nadstavbou. Po inicializácii príslušných parametrov sa na obrazovke zobrazí obrázok
(logo LNX–BBC); to odlišuje spustenie distribúcie vo

zícii je plná podpora (čítanie aj zápis) pre súborový
systém NTFS (toto je realizované pomocou projektu
Captive, podrobnosti nájdete na stránke http://www.
jankratochvil.net/project/captive/), ďalej tu nájdete
podporu pre súborové systémy: EXT2, EXT3, MINIX,
REISERFS, JFS, XFS, NTFS, FAT, MSDOS, NFS, SMBFS,
NCPFS, UDF, UFS, HFS, HFS+, podporu pre softvérový
RAID a LVM (Logical Volume Management), podporu
pre WLAN adaptéry a analýzu siete (napr. nmap,
tcpdump), podporu pre konﬁguráciu spojenia cez
PPP/modem, ISDN či DSL, opravné nástroje (napr.
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Zrychlujeme KDE
O AUTOROVI

Jedna z nejčastějších výtek odpůrců KDE je obrovská náročnost a pomalost celého
prostředí. Jistě, doba startu je argument stejně jako procento zabrané paměti ihned
po startu. Po vznesení námitek o komplexnosti celého prostředí, o sdílení kódu v rámci
kdelibs a tak podobně, přetrvává ve spoustě myslích přece jenom kacířská myšlenka.
Nemají oni nakonec pravdu? Nedá se KDE nějakým způsobem zrychlit? Michal Vyskočil.
Předehra

Michal Vyskočil (*1981),
studuje už pátým rokem
FIT VUT v Brně, kde se
specializuje především
na číslicové zpracování
obrazu. Unix poprvé poznal
v prvním semestru právě
na fakultě, kdy si v pine
spuštěném přes SSH četl
poštu. Ten neznámý systém
jej tak zaujal, že se odhodlal
nainstalovat si první
distribuci Linuxu. Protože se
za ty roky považuje za docela
zkušeného uživatele, rozhodl
se o tom systému také psát.

Optimalizace
Premature optimization is the root
of all evil (or at least most of it)
in programming.
Předčasná optimalizace je kořen
(nebo přinejmenším většina)
všeho zla v programování.
Donald E. Knuth (občas bývá
uváděn jako zdroj C. A. R. Hoare)
Programátoři (především ti
zkušenější) mívají na optimalizaci
podobný názor jako Donald
E. Knuth. Analogicky to platí
i pro optimalizaci nastavení KDE,
nic se nemá přehánět.

URL článku:
www.linuxexpres.cz/06h7

Obecné rady

také souvisí prozkoumání složek, jejichž obsah je
spuštěn při startu KDE.
• $KDE/share/autostart — obsahuje zástupce
(soubory .desktop nebo shell skripty) na automaticky spouštěné aplikace;
• $KDEHOME/Autostart — to stejné, ale uživatelské
nastavení;
• $KDEHOME/env — obdoba adresáře Autostart;
• $KDEHOME/shutdown — skripty spuštěné po ukončení KDE.
Mezi některé potenciálně neužitečné aplikace, které
je možné bez obav vypnout, patří KHotKeys démon (od
verze 3.4 součástí démonu KDED), KXKB applet nebo
KOrganizer. Ovšem mezi asi nejvíce vypínanou službou

Při řešení nějakého problému
se obvykle velmi vyplácí začít
především těmi nejjednoduššími
případy a postupně pokračovat
k složitějším. To znamená, pokud
mi nejede tiskárna, tak první
kontroluji napájecí kabel nebo
připojení k počítači. Bohužel
bývají takové rady dostatečně
triviální na to, aby je spousta lidí
ignorovala nebo o nich dokonce
psala články do počítačových
časopisů (alespoň do těch, které
se proﬁlují na odborníky).
To znamená, že první a nejjednodušší radou, pokud se vám
KDE zdá příliš pomalé, je — pořídit si rychlejší hardware. Což se
vás netýká, pokud vám procesor
Zakažte zvukový server
tepe na více než 1 GHz a/nebo
máte více než 256 MB operační
paměti, tam už zrychlení hardwaru takový přínos
nemá, a tak vám nezbude nic jiného, než se snažit
zrychlit souborový systém, vybrat lepší plánovač pro
přístup k diskům a podobně.
Další základním nástrojem je průzkum běžících
procesů (příkazy top, htop nebo KSystemGuard)
a ukončení těch, které zatěžují systém. Cílem je snížit
množství aplikací, které jsou uloženy v relaci a po
spuštění KDE se znovu automaticky nastartují. S tím

patří artsd. Démon, který zahlcuje procesor a způsobuje občas bolesti hlavy, je všeobecně neoblíbenou
aplikací. Pro uživatele Gentoo vše řeší USE ﬂag -arts,
který zajistí, že se tento démon ani nepřeloží. Ostatní
uživatelé musí v Zvuk a Multimédia/Zvukový systém
odznačit položku Povolit zvukový systém. Pokud chtějí
slyšet nějaké zvuky prostředí KDE, musí ve Zvuk a Multimédia/Systémová hlášení nastavit externí přehrávač
(například klasický program play, případně aplay).

Než začnete s prováděním bezhlavé optimalizace,
uvědomte si, že vývojáři během existence verze 3.x na
optimalizace dbají a oni samotní mají nejvíce možností a schopností, jak celé prostředí učinit maximálně
efektivním. Základní poučkou, která je analogií známého Knuthova (nebo Hoarova) výroku o optimalizaci,
je „Nikdy se nesnažte optimalizovat příliš“. Často to
povede k velmi „zajímavým“ důsledkům nebo dokonce k selhání systému. Jinými slovy, autor článku se
alibisticky zříká veškeré zodpovědnosti za případnou
nefunkčnost vašeho systému.

opravdový linuxový magazín

Pokročilá konfigurace
GNOME
O AUTOROVI

Vlastimil Ott (*1979) je povoláním učitel češtiny a němčiny na střední škole. Linux
zná od roku 1999 a dnes je
jeho stále spokojenějším
uľivatelem. Nerad se hádá
v internetových diskuzích,
má rád německé detektivky
a víno. Stará se o LinuxEXPRES
jako jeho šéfredaktor.

Nastavte si pořádné
aplikace
Vyberte si v nabídce SystémVolby-Preferované aplikace
ty programy pro web a poštu,
které opravdu chcete používat.
Všechny ostatní programy je
budou používat a nestane se
vám, že by se vám spustil jiný
program než ten,
který používáte (např.
po kliknutí na URL).

Řeknete si — „GNOME přece není třeba pokročile nastavovat, vždyť ono prostě
funguje!“ Ale to byste se spletli, je tomu právě naopak. Je to mocný stroj, který jede na
půl výkonu, aby mu jeho řidič stačil. Povolte mu plyn, nastavte turbo a připoutejte se.
Show začíná. Vlastimil Ott.
Začneme nejprve zlehka běžnými úkony, které jistě
znáte, ale třeba si nejste vědomi jejich důležitosti.
Jedná se o přiblížení principů, na kterých GNOME stojí
— tedy „keep it simple“. Ale právě mnoho jednoduchých věcí vytváří v celku velmi efektivní nástroj. Proto se vyplatí používat všechny jeho možnosti a schopnosti zároveň. Začínáme.

Upravte si prostředí
Nastavte si příjemné barvy, pozadí, téma a dekoraci
oken. Je to asi první věc, kterou každý uživatel dělá
— ne proto, že se chce vytahovat před kolegou (kolegyní), ale proto, že se chce cítit „doma“. Na plochu tedy
přijde příjemná věc nebo bytost, dekorace oken jsou
upraveny tak, aby byly zřetelné a dostupné. Systémové panely zaujmou své místo nahoře, dole, nebo po
stranách. Nezapomeňte, že jich můžete mít víc než jen
jeden. První z nich může obsahovat přístup do hlavní
nabídky a ikony často spouštěných aplikací a také ikony běžících programů. Druhý z nich může zobrazovat
spuštěná okna a umožní vám přepínání mezi nimi (klávesovou zkratkou, která je nejobvyklejší, je [Alt-Tab]).
To vše vede ke zvýšené produktivitě práce a celkové
pohodové atmosféře — nic nemusíte hledat, víte, kde
se co nachází a na vše vidíte. Pokud ne — upravujte
dále, vyplatí se to.

Používejte klávesové zkratky

Preferované aplikace

URL článku:
www.linuxexpres.cz/06i7

Zní to neoriginálně, ale je to tak. Upravte si veškeré
klávesové zkratky tak, jak jste zvyklí. Umí to každá
aplikace a samozřejmě GNOME samotné též. Pokud
jste zvyklí zakládat novou položku klávesovou kombinací [Ctrl-n], nastavte si ji ve všech aplikacích, které
aktivně používáte (pokud tomu tak již není). Pokud
byste si změřili čas, který takto ušetříte, dojdete k překvapujícím hodnotám. Namapujte si klávesové hmaty
na všechny běžné činnosti, které často vykonáváte.
A naopak — najděte využití pro všechny doplňkové
klávesy, které na své klávesnici najdete. Pokud potřebujete snímek obrazovky, stiskněte klávesu [PrtScr],
pokud chcete jenom vybrané okno, potom přidejte
[Alt-PrtScr].

Nastavení klávesových zkratek GNOME

Používejte více ploch
Plocha je pracovní prostor, na kterém se zobrazují
okna aplikací, panely, často i ikony. Plochu vidíme
před sebou na monitoru či displeji. Kouzlo práce
s plochami spočívá v tom, že jich používáme víc. Na
každé z nich se může zobrazovat jiný spuštěný program; pokud používáme aktivně třeba deset aplikací,
není příliš pohodlné mít je všechny na jedné ploše
a neustále se mezi nimi přepínat. Mnohem lepší je
mít na každé ploše třeba jen jeden dva programy. Aby
byla práce efektivnější, musíme se mezi plochami
rychle přepínat. K tomu se nabízejí klávesové zkratky
[Ctrl-F1] až [Ctrl-F12], podle počtu ploch. Existuje také
funkce „Přesunout okno na plochu“, která se využívá
v případě, že se okno objeví na jiné ploše, než chceme.
Prostě ho pošleme tam, kam patří — [Alt-F1] až [AltF12]. Pochopitelně jsou některé klávesové zkratky již
použity — zrušit je můžeme klávesou [Backspace].

Pager poskytuje přehled o plochách

opravdový linuxový magazín

Gabriel de Oliveira Padoan, http://art.gnome.org/themes/splash_screens/1101

36 téma

42 téma

Vlastnosti výsledného filmu

chody ovšem dávají kvalitnější výsledek.
Program dokonce zkusí
přibližně odhadnout dobu, po
kterou bude ripování trvat,
takže pokud vám přijde příliš
dlouhá, můžete vše ještě včas
odvolat. Pokud souhlasíte,
objeví se vám konsole (myšleno program konsole) s výpisem akcí, které aplikace provádí. Můžete si také nechat
vygenerovat skript, který všechny činnosti provede,
výborný studijní materiál o tom, jak v shellu funguje
ripování DVD.

nastavení. Po vzoru přehrávače Xine je rozděleno na
jednoduché nastavení a pro experty. V jednoduchém
pouze nastavíme na stupnici od 1 do 10 kvalitu videa
a audia, případně přepočítání rozměrů (pouze pro
ffmpeg2theora). Podrobné nastavení obsahuje
detailnější volby jako poměr stran, případně ořezání
videa. Nevýhoda této aplikace je především ve výpisech do konzole, protože procesor potom nejvíce
zatěžuje kmdr-executor a ne vlastní encoding.

AVI, ASF, OGG — nejen
popeláře zajímají
kontejnery
V terminologii kolem kódování
filmů bývají často zmatky. AVI
znamená Audio Video Interleave
a je to kontejner, který uvedla
společnost Microsoft. To, že je
soubor ve formátu AVI, vůbec nic
nevypovídá o použitém kodeku,
kterým je film komprimován.
Kontejner definuje hlavičku, ve
které jsou uloženy informace
o vlastním obsahu (video stopy,
audio stopy, titulky, …).
Z ostatních kontejnerů
vzpomeňme MOV společnosti
Apple, OGG pro sadu kodeků
z Xiph.org, ASF společnosti
Microsoft, VOB používaný v DVDVideo, RealMedia s podporou
streamování, open-source
kontejner Matroska, NUT
z projektu MPlayer a 3GP známý
z mobilních telefonů.

Rozhraní aplikace Katiuska

Expertní režim nastavení

Set CD-ROM speed
Přibližná doba ripování
Pokud se vám zdá i tento program příliš složitý
a nechcete provádět převod do Xvid, použijte ještě
jednodušší DVD Backup Express, odkaz najdete na
konci článku.

Katiuska
Další z řady graﬁckých rozhraní ke konzolovým nástrojům, tentokrát k formátu theora. Na rozdíl od výše
uvedených skriptů tento není ve formátu průvodce, ale
obsahuje pět záložek, které odhalují funkce nebo nastavení programu. Používá programy ffmpeg2theora
i mencoder. Funkce aplikace je založena na skriptech
theora-encoder a encoder_example, který si aplikace nese s sebou. Je nutné zajistit, aby byl umístěn
v cestě, jinak aplikace zobrazí pouze chybovou hlášku.
/bin/bash: line 55: exec: theora-encoder: not found
/tmp/theoraFFiY26/run.sh:
line 6: encoder_example:
command not found
Velmi důležitá věc,
když zadáváte výstupní
soubor: nepoužívejte absolutní cestu, protože skript
ji bere jako relativní.
V následující záložce
naleznete další z funkcí
tohoto programu, a tím je
ripování DVD a převod do
theora. Pokud používáte
ffmpeg2theora, můžete
v další záložce vyplnit
metadata disku. Následují
dvě záložky, které obsahují

Je velice jednoduchá utilitka pro nastavení rychlosti
jednotky CD-ROM. Je to velice jednoduchá aplikace,
která je zajímavá pouze tím, že obsahuje přímou
podporu pro lokalizaci, všechny texty jsou vypisovány
pomocí i18n funkcí
Kommanderu (čeština chybí). Pokud
vás zajímá, jak to
vlastně dělá, doporučuji si přečíst
manuál příkazu
eject. Konkrétně
část o parametru -x. Nastavení rychlosti jednotky CD-ROM

Závěr
Koncept Kommanderu je velice zajímavý, a přestože
se jedná o nový projekt, jehož jazyk byl navíc nedávno
změněn, poskytuje poměrně unikátní možnost pro
psaní graﬁckých nadstaveb nad skripty. Zároveň je to
vynikající zdroj informací, já jsem byl zvědav, jak se
dá nastavit přenosová rychlost CD-ROM a že to bude
umět zrovna příkaz eject, by mě nenapadlo. Stejně
tak zde recenzované konverzní, ripovací a masteringové aplikace jsou pro zkušenějšího uživatele nenásilným zdrojem informací o tom, jak tutéž věc provést
v příkazové řádce. ■

ODKAZY
http://kde-apps.org/content/show.php?content=27528
KDE DVDAuthor Wizard
http://kde-apps.org/content/show.php?content=29587
KmPg2 — The MPEG2 Encoder for KDE
http://kde-apps.org/content/show.php?content=21455
DVD Rip-O-Matic
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Jestliže tedy máte připraven disk (ať již v podobě
volného oddílu či defragmentovaného využívaného
oddílu), můžeme se pustit do instalace Linuxu. Zde je
již postup prací závislý na zvolené distribuci, některá
fakta jsou však poplatná obecně. Pro konkrétnost popisu a možnost ukázek bych si dovolil vybrat Mandriva
Linux 2006, který je mnohými označován za nejpřijatelnější pro uživatele přecházející z Windows na Linux
(sám k nim patřím).
Po vložení CD/DVD do mechaniky a restartu počítače započne instalační proces. Zde je na místě podotknout, že BIOS počítače musí být nastaven tak, aby
zavedení operačního systému z výměnného média bylo
povoleno a mělo přednost před pevným diskem. Po
několika rutinních procedurách se dostaneme k prvnímu zásadnímu rozhodování, a tím je nové rozdělení
disku. Ačkoli instalační program v tomto ohledu disponuje několika předvolenými strategiemi, využijeme
Vlastní rozdělení disku.
Instalátor nám zobrazí aktuální situaci pomocí
schématu. Pomocí různých barev jsou zde označeny
jednotlivé diskové oddíly se svými souborovými systémy, které se na pevném disku aktuálně nacházejí.
Pokud máte v počítači více pevných disků, zobrazí se
jako odpovídající počet záložek. Na obrázku vidíme
jeden pevný disk IDE zapojený jako primary master
(označený jako hda), obsahující nyní čtyři diskové
oddíly.
Tento stav odpovídá situaci, kdy byl na pevném disku nejprve pouze jediný oddíl NTFS s Windows XP, ten
byl následně instalátorem zmenšen a doplněn o oddíly
potřebné k instalaci Linuxu.

Přerozdělení oddílů na pevném disku pomocí instalátoru Linuxu

Změna velikosti existujícího oddílu
Jestliže jste si již dříve vytvořili na disku volný oddíl
pro Linux, můžete rovnou přejít na další kapitolku
Vytvoření oddílů pro Linux. V případě, že je celý pevný disk zabrán jediným oddílem nebo neprázdnými
oddíly, na kterých chcete zachovat stávající data, je
potřeba změnit velikost některého z oddílů. Klikněte na něj myší a z operací vyberte Změnit velikost.
Opět upozorňuji, že je nejdříve nutné provést ve
Windows defragmentaci a zálohovat data. Instalátor
vám nabídne posuvník pro nastavení nové velikosti
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zmenšovaného oddílu. Obvykle vám dovolí zmenšit
oddíl jen po určitou mez, kterou představuje objem
existujících dat na oddíle. Je vhodné ponechat zmenšovanému oddílu rezervu volného místa. O kolik oddíl
zmenšit, resp. kolik místa vyhradit pro Linux, jsme si
již řekli.

Vytvoření oddílů pro Linux
Jestliže jste si již dříve vytvořili a případně naformátovali oddíl pro Linux, bude jistější ho nejprve smazat,
na jeho místě vytvoříme oddíly nové, lépe odpovídající
hierarchii Linuxu.
Na disku tedy máme volné místo. Klikněte do něj
myší a nechte Vytvořit nový oddíl. V nově zobrazeném
dialogu nastavte požadovanou velikost — jak jsem se
zmínil dříve, nejlépe 5–8 GB; 3 GB postačí pro pohodlný provoz, lze však provést minimalistickou instalaci
na daleko menší prostor. Důležitým parametrem nově
vytvářeného oddílu je Adresář nebo Bod připojení
(mount point). Pro první oddíl Linuxu vám instalátor
automaticky nabídne /, což je tzv. root, česky kořen,
do kterého se budou instalovat všechny hlavní součásti operačního systému.
Dalším důležitým parametrem nově vytvářeného
oddílu, který máte možnost zvolit, je typ souborového
systému, který bude na oddíle vytvořen. V dnešní době
jsou v Linuxu nejpoužívanější ext3, XFS, JFS a ReiserFS. Zvolíte-li kterýkoliv z nich, patrně neuděláte
chybu. Pro začátek bych doporučil ext3, který je léty
prověřený a dostatečně spolehlivý. Souborový systém
nelze na existujícím oddíle změnit bez odstranění dat,
proto pokud je to pro vás důležité, poohlédněte se
nejprve po testech srovnávajících jednotlivé souborové
systémy a přečtěte si článek, který je jim v tomto čísle
věnován. Bylo by dobré, abyste pro kořen nevyužili
celé volné místo.
Nyní opět klikněte do zbývajícího neobsazeného
prostoru a nechte Vytvořit nový oddíl. Instalátor vám
tentokrát nabídne souborový typ swap s místem připojení /swap. Jedná se o odkládací oddíl, kam si systém ukládá data v případě zaplnění paměti RAM. Pro
uživatele je tento prostor nedostupný. Windows mají
svůj odkládací soubor pageﬁle.sys, Linux toto řeší
samostatným oddílem — pro pořádek a rychlost (nehrozí např. fragmentace odkládacího prostoru). Velikost
nastavte na dvojnásobek velikosti paměti RAM, 1 GB je
postačující, pokud trpíte nedostatkem místa, 256 MB
bude muset stačit.
Zbylo-li vám ještě nějaké neobsazené místo na disku, můžete jej přidělit např. pro domovské adresáře
uživatelů. Nechte Vytvořit nový oddíl a nastavte jeho
velikost (zřejmě tedy již veškeré zbývající dostupné
místo). Jako bod připojení vyberte /home. Typ souborového systému můžete nastavit třeba na XFS,
který je znatelně rychlejší než ext3, avšak vyžaduje
dodatečné ovladače, které jsou ale součástí každé
moderní distribuce.

Souborový systém představuje
způsob uspořádání dat na
pevném disku, CD, disketě atp.
Z těch nejběžnějších jsou to FAT,
FAT32 (Windows 95/98/Me),
NTFS (Windows NT/2000/XP),
ext2, ext3, XFS, JFS, reiserfs
(Linux), ISO, UDF, Rock Ridge,
Joliet (CD). Výčet a klasifikace
jsou spíše orientační, více
se dozvíte v článku Anny
Bernáthové a Martina Mareše.

V Linuxu se dříve nebo později
setkáte s pojmem žurnálování,
žurnálovací souborový
systém. Jedná se o vylepšení
souborového systému tím
způsobem, že nejprve jsou
dopředu zaznamenány úkony,
které se mají s daty na disku
provést, a teprve poté se tyto
operace začnou realizovat.
Pokud v průběhu dojde
k problému, lze integritu
souborového systému z těchto
záznamů obnovit nebo alespoň
navrátit původní stav. Mezi
žurnálovací systémy patří např.
ext3, XFS, JFS, ReiserFS či NTFS.

FAT (FAT12, FAT16, FAT32, VFAT)
představují velmi zastaralé
a nespolehlivé souborové
systémy vyvinuté Microsoftem
a používané až do Windows ME.
V dnešní době jsou využívány
právě pro svou jednoduchost
a přístupnost v podstatě už
jen na disketách a přenosných
pamětích typu flash, ale
také často pro svou širokou
podporu mezi operačními
systémy i v případě dual-boot
konfigurací.

60 praxe

Samotná myšlenka letního
času prý pochází již z konce 18.
století. Prosadil ji ovšem až
William Wilett, který za letní čas
lobboval v britském parlamentu
od roku 1907. Navrhoval tehdy,
aby se během dubna každou
neděli posunuly hodiny o 20
minut dopředu a v září obdobně
zpět. Ke skutečnému zavedení
však došlo až v roce 1916 pro
zvýšení efektivity ve válce. Po
ní se od této praktiky upustilo
a zavedena byla až ve druhé
světové, po níž ji většina států
zase opustila. Zatím poslední
reinkarnace se letní čas dočkal
na přelomu 70. a 80. let
20. století, od kdy jej většina
států používá dodnes.

Program date umožňuje širokou škálu formátů zobrazení data a času. Využívá k tomu sadu zástupných
znaků, z níž vybíráme v rámečku. Tyto speciální znaky
můžeme doplňovat znaky zcela běžnými. Několik příkladů s výsledky:
• date '+%H:%M.%S' — 23:03.34
• date '+%s' — 1122073464
• date '+%H:%M.%S, %A %d. %b %Y' — 23:08.08,
Pátek 22. čec 2005

Nastavení po síti — rdate
Program rdate je klientem síťového protokolu time,
tedy něco podobného jako internetový prohlížeč
v rámci protokolu HTTP. Protokol time je deﬁnován
dokumentem RFC 868 z roku 1983 a je relativně jednoduchý. Dokáže používat jak pakety typu TCP, tak
i UDP — oba na portu 37. Asi nejobtížnější úkol je tak
najít si veřejný server, který tuto službu (ještě) nabízí.
Program rdate bývá standardní součástí linuxových
distribucí, stačí tedy zadat např.:
• rdate time.ien.it — zobrazí čas získaný od
vzdáleného serveru pomocí TCP;
• rdate -u tick.greyware.com — zobrazí čas
získaný od vzdáleného serveru pomocí UDP;
• rdate -s ntps1-2.uni-erlangen.de — nastaví systémový čas podle údajů získaných od vzdáleného serveru.

Různé unixové systémy řeší
nastavení časové zóny různě.
Některé si ji prostě jen uloží do
interních proměnných, jiné
používají transparentnější
způsob. Ke druhé skupině patří
i Linux. Ten po zadání
zic -l vytvoří symbolický
odkaz s umístěním
/etc/localhost. Odkaz
míří na příslušný soubor
v adresářové struktuře
/usr/share/zoneinfo.
Při nastavení Europe/Prague tak
bude provedena operace
ln -sf /usr/share/↵
zoneinfo/Europe/↵
Prague /etc/↵
localtime. Výsledek

můžeme zkontrolovat pomocí
ls -l /etc/↵
localtime a samozřejmě

příkazem date.

Pro nastavení systémového času je samozřejmě
nutné mít práva superuživatele. Nejlepší je využívat
servery, ke kterým mají naše pakety nejrychlejší cestu.
V tom by vám měl poradit správce místní sítě nebo
poskytovatel připojení k internetu. Synchronizaci
můžeme provádět ručně nebo tuto činnost zautomatizovat. Toho lze dosáhnout např.
zařazením do startovacích nebo
přihlašovacích skriptů. Elegantnější je ovšem pravidelná činnost
zajišťovaná démonem cron, který
si popíšeme dále.

(stratum-1) jsou propojeny se zařízením přesného času
(atomové, GPS či rádiové hodiny). Serverů druhé úrovně, které se s nimi synchronizují, je mnohem více. Běžní uživatelé by totiž servery stratum-1 neměli vůbec
obtěžovat a využívat jen služeb serverů na úrovních
nižších. Těch může být teoreticky až 15.
Narozdíl od serverů využívajících time protocol
existují v případě NTP veřejné seznamy takovýchto
serverů. Pro ČR na úrovni stratum-2 najdeme např.
ntp.cgi.cz, ntp.globe.cz, ntp.karpo.cz, ntp1.contactel.
cz, ntp2.contactel.cz.
V balíčku programů pro práci s NTP najdeme mimo
jiné též ntpdate. Funkčností je podobný dříve popsanému rdate. Prostě čte časové údaje ze vzdáleného
serveru, případně podle něj nastavuje lokální systémový čas. Např. takto:
• ntpdate -q ntp.karpo.cz — zobrazí čas získaný od vzdáleného NTP serveru;
• ntpdate ntp.globe.cz — nastaví systémový čas
podle údajů získaných od vzdáleného NTP serveru.
Jinak zde platí poznámky podobné jako u rdate. Jen
pokud chce ke čtení vzdáleného času využít ntpdate
neprivilegovaný uživatel, musí zadat celou cestu k programu (např. /usr/sbin/ntpdate -q ntp.cgi.
cz). Celý ntpdate je ale spíše berlička.
Hlavní síla NTP spočívá ve schopnosti běžet na
pozadí a synchronizovat čas průběžně. K tomu slouží
program ntpd. Ten lze v distribucích většinou spouštět
jako standardní službu (daemon) — např. /etc/init.
d/ntpd start. Nejprve je však dobré jej nakonﬁgurovat. Ke konﬁguraci lokálního NTP serveru slouží
soubor /etc/ntp.conf, který může vypadat např.
následovně:

Nastavení po síti — NTP
Protokol NTP (Network Time Protocol) je mnohem propracovanější
metodou synchronizace času po
síti. Existuje již ve čtyřech verzích,
které jsou deﬁnovány v RFC 1059
(v1), RFC 1119 (v2), RFC 1305 (v3)
a RFC 2030 (v4). Posledně zmíněná je díky zjednodušením, která
přinesla, označována též SNTP
(Simple Network Time Protocol).
Převratnou vlastností NTP je
stromová struktura časových
serverů. Servery nejvyšší úrovně

Nastavení času v Mandriva Linuxu
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Technické požiadavky
Jadro: 2.2.x alebo novšie,
X Window System, procesor:
1,7 GHz x86 alebo lepší, pamäť:
384 MB, DVD mechanika,
128 MB grafická karta s hardvérovou akceleráciou, OSS
kompatibilná zvuková karta.
Demoverzia: áno, dostupnosť
zdrojového kódu: nie, licencia:
komerčná, 45$.

Stealth Action Games čiže naozaj
niečo ako zakrádačky, sú
hry videné zväčša z pohľadu
tretej (občas prvej) osoby,
v ktorých ide o predovšetkým
o nenápadnosť, vyhýbanie
sa priamemu konfliktu
a používanie rozumu (na
strane hráča). Najznámejšími
zástupcami sú tri herné série,
Metal Gear, Thief a Splinter Cell
(zaštítená menom autora
bestsellerov Toma Clancyho),
každá z nich ale (podobne
ako Cold War) kladie akcent
na odlišné prvky a iné zasa
potláča (čo súvisí aj s cieľovou
platformou). Autor série Metal
Gear, Hideo Kojima, je nielen
v Japonsku považovaný za
skutočnú celebritu.

mente a pri istej vzdialenosti jednoducho zbadá, aj keby ste boli takmer
neviditeľní. V takom momente vám
rozhodne prídu vhod niektoré extra
skrýše, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých miestach hry, takže vám v kritickom okamihu umožnia vliezť pod
stôl, do skrine či schovať sa v kufri
auta; v niektorých misiách a obzvlášť
pri vyššej obtiažnosti je táto možnosť
doslova životne dôležitá.
Tretí dôvod: Cold War obsahuje
mnohé originálne prvky a jej autori
dokázali z dostupných prostriedkov
vyťažiť maximum. Pri zdolávaní prekážok a sprisahaní, ktoré na Matta
Cartera čakajú za železnou oponou,
kde ho prehnitá KGB obviní z vraždy
prezidenta (čo je funkcia, ktorá v Sovietskom zväze
síce neexistovala, ale komu by sa chcelo neustále
vypisovať „generálny tajomník ústredného výboru
komunistickej strany“ atď.), v sebe tento bystrý žurnalista našťastie objaví schopnosti, za ktoré by sa
nemusel hanbiť ani Angus MacGyver (neustále porovnávanie hry s týmto televíznym seriálom vo všetkých
recenziách je síce otravné, ale aj veľmi výstižné).
V priebehu hry budete objavovať jednak voľne pohodené predmety bežnej spotreby (tým myslím predmety
bežnej spotreby členov KGB či jednotiek špeciálneho
nasadenia), jednak tajné komunistické vedecké plány,
štúdiom ktorých Carter nadobudne patričné osvietenie
a technické body na zostrojenie ďalších užitočných
zariadení.
Podobne ako samotný MacGyver dokáže aj náš
novinár bez mihnutia oka vyrobiť z bežného streliva
a plastovej fľaše gumové projektily, či zo skrutiek, bu-

díka a prázdnej konzervy nebezpečnú mínu. Rôznych
kombinácií je veľmi veľa, rovnako ako predmetov, ktoré v „konštruktérskom“ menu vyvolanom jednoduchým
stlačením [F2] môžete vytvoriť. Vtip je v tom, že voľba
istého typu zariadenia sa zároveň odrazí na spôsobe,
akým budete misiu s jeho pomocou riešiť (mínou úbožiaka roztrháte na kusy, pričom ho k nej však najprv
musíte prilákať; narkotikami potretou šípkou ho zasa
paralyzujete, ale musíte sa dostať do dostatočnej
blízkosti, atď.). Keďže plánov (a teda technických bodov, ktoré investujete do nových „vynálezov“) je v hre
obmedzené množstvo, môžete neskôr skúsiť príslušné
misie odohrať znova, iným spôsobom a za pomoci
iných pomôcok.
Okrem štandardného herného režimu, v ktorom
vždy musíte splniť danú úlohu, môžete celkovú náročnosť ďalej upravovať jednak voľbou obtiažnosti (vyššia
úroveň radikálne vylepší umelú inteligenciu protivníkov), jednak špeciálnym herným režimom „paciﬁsta“,
kedy nesmiete zabiť jediného ozbrojeného oponenta
(po smrti civilistu hra končí aj v bežnom režime), resp.
„duch“, kedy zasa môžete spôsobiť poplach či spustiť
alarm iba v minimálnom množstve prípadov. Verte mi,
že niektoré pokročilejšie misie dajú pri voľbe špeciálneho režimu a vysokej obtiažnosti zabrať aj tým najostrieľanejším hráčom.
Omráčení protivníci sa po čase preberú a hľadajú
vás o to zúrivejšie, v exteriéri stačí nečakaný blesk na
oblohe a vaša nápadnosť zrazu vyskočí na maximum,
hra vás často núti vracať sa na miesta, ktoré ste už
navštívili, ale v celkom nových podmienkach, ako keď
požiarny poplach vypustí na celé poschodie centrály
KGB hasiaci plyn, či v momente, keď spodné poschodia
obsadia špeciálne jednotky. Využívanie existujúcich
lokalít v novom kontexte je jedna z hlavných zbraní,
ktorou si hra dokáže udržať náboj a motiváciu hráča.
Možno si spomeniete na to, ako som pri Quake 4
spomínal, že vzhľadom k relatívnej jednotvárnosti neustáleho strieľania využili autori na udržanie pozornosti

opravdový linuxový magazín

okénko do oken 87

Linux ve Windows
Motto: „If Linux runs on every architecture, why should another operating system be in
its way?“ — „Pokud Linux běhá na všech (procesorových) architekturách, proč by měl
překážet jiný operační systém?“ Pavel Beníšek.
Na první pohled se může zdát, že jde o něco podobného jako dělá např. VMware nebo Bochs. Není to však
tak docela pravda. Jde spíš o nadstavbu nebo chcete-li bránu přesměrující a překládající požadavky
jádra na to správné místo. Samozřejmě zde najdeme
podobnosti, ale u nich jde spíš o nutné zlo než stejnou architekturu. VMware nebo VirtualPC i Bochs
nám vytváří kompletní zapouzdřený počítač, a to
včetně BIOSu, který používá virtuální zdroje. Ty nám
pak virtuální stroj překládá na požadavky zasílané
jádru nebo jiné části operačního systému. Máme pak
možnost nainstalovat téměř libovolný operační systém a ten ani nemusí vědět, že běží zapouzdřený ve
virtuálním stroji.
V případě coLinuxu nám běží přímo linuxové jádro
v systému Windows jako proces, případně služba. Má
to jednu velkou výhodu. Výkonnostní rozdíl oproti
nativně nainstalovanému Linuxu není téměř žádný.
Mluvím však pouze o výkonu samostatného jádra
a jeho odezvách na požadavky aplikací. Bohužel nás
budou brzdit periferie, jako je virtuální síť (hlásící se
jako 10MBit adaptér) nebo přístup k virtuálnímu pevnému disku v souboru. Kvůli nemožnosti obsloužit
všechny typy požadavků není možné použít NTFS
souborový systém přímo. Je však možné použít přímo
oddíl pevného disku, což dramaticky zvýší výkon souborového systému, ovšem autoři to zatím nedoporučují a označili tuto možnost jako experimentální.
Další výhodou může být ušetření nějaké paměti nutné
k běhu virtuálního stroje.

Zkopírujeme soubor default.colinux.xml do
colinux.xml, abychom měli zálohovanou originální

konﬁguraci. Dále budu popisovat instalaci Gentoo
Linuxu, který používám. Instalace Debian Linuxu však
bude velmi podobná, snad jen rychlejší, protože není
potřeba kompilovat ze zdrojových kódů, ale instalují
se rovnou binární balíčky.
Nejprve tedy rozbalíme soubor Gentoo-2005.1↵
-stage3-ext3.bz2 obsahující náš pevný disk. Pro
snazší orientaci jsem si výsledný soubor přejmenoval
na Gentoo-newdisk. Doporučuji ještě stáhnout obraz
odkládacího disku. Při kompilaci bude potřeba. Naleznete jej např. na adrese http://gniarf.nerim.net/
colinux/swap/, nebo jej můžete vytvořit z příkazového
řádku Windows:

O AUTOROVI
Pavel Beníšek (*1976)
pracuje jako nezávislý
konzultant v oboru vývoje
webových aplikací a správy
aplikačních serverů.
Je autorem odborných
i populárních článků
uveřejněných v tištěných
i internetových médiích.
Koníčky: knihy (sci-fi,
fantasy, literatura faktu),
rekreační sport,
angličtina, hudba.

fsutil ﬁle createnew c:\coLinux\↵
swap_512MB 536870912

Instalace a konfigurace coLinuxu
Po stažení instalačního souboru coLinux-0.6.3.exe
(necelých 5 MB) se nám nainstalují základní nástroje,
jádro, obraz startovacího ramdisku initrd a konﬁgurační soubory do adresáře Program Files\coLinux.
Budeme však potřebovat ještě obraz pevného disku.
Autoři nabízejí ke stažení soubory se základní instalací Gentoo Linux a Debian Linux pro jádro řady 2.6.
Pokud jsme během instalace zvolili stažení souboru,
proběhne vše automaticky a do adresáře coLinux se
nám automaticky stáhne obraz disku. Také se nám
nainstaluje virtuální síťová karta (TAP adaptér). Po
rozbalení se vytvoří 2GB (Gentoo), resp. 1GB (Debian)
soubor. Ten poté v konﬁguračním souboru zapíšeme
jako startovací disk.
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Poté otevřeme pomocí libovolného textového editoru
soubor colinux.xml. Najdeme řádku obsahující
block_device (index="0") a změníme ji na:
<block_device index='0' path='\↵
DosDevices\c:\Program ↵
Files\coLinux\Gentoo-newdisk' ↵
enabled='true' />

KDE ve Windows

URL článku:
www.linuxexpres.cz/06g8

