
ISSN 1214-8733

cena 99 Kč / 149 Sk
duben – 04/2007

SIMPLY MEPIS – GRAFY V CALCU – STRUKTURA ADRESÁŘŮ – EMULACE – ZPRACOVÁNÍ VIDEA 

Virtualizace a emulace

Ještě nemáte elektronické předplatné? Objednejte si LinuxEXPRES jako PDF!
Deset ukázkových stran tohoto čísla najdete na www.linuxexpres.cz

Video z plesu dá trochu práce

Spusťte si systém v systému

Vytvořte si špičkové grafy   
nebo  
firemní časopis

977121487300129

www.linuxexpres.cz


16 software

opravdový linuxový magazín

ICQ v Linuxu pohodlně
Spousta lidí si již nedovede představit práci s počítačem bez použití některého 
z kecálků. Vzhledem k tomu, že oficiální ICQ klient v Linuxu neexistuje, je potřeba se 
podívat po nějakém tom neoficiálním. A proto by byla škoda nechat jeden takový bez 
povšimnutí. Jan Jaroš.

Programů na chatování (instant messaging, IM) je 
mnoho, SIM patří mezi ty populární. Ještě nedávno 
však byla situace okolo tohoto programu vcelku špatná 
a nejistá. Zdálo se, že tento program upadne kvůli 
celkové nestabilitě a téměř žádnému dalšímu vývoji, 
ale naštěstí došlo k jeho znovuobnovení a situace se 
hnula kupředu. Balíček se jménem sim je snad v každé 
populárnější distribuci k dispozici, a proto by neměl 
být problém si jej nainstalovat způsobem, na který jste 
u své distribuce zvyklí.

Vytvoření profilu v programu
Před tím, než budete moci program používat, je nutné 
vytvořit v něm profily. Tím programu sdělíte, že má 
kontaktovat např. server ICQ nebo server Jabberu 
a s tímto serverem komunikovat. Uvítá vás okno, jež 
vyzve ke zvolení protokolu, který chcete používat. 
Většina z vás asi vybere protokol ICQ, proto je i na 
okolních obrázcích pro lepší orientaci. Ale nejlepší 
volbou je asi Jabber, protože přes svůj profil v Jabberu 
můžete komunikovat také s lidmi, kteří mají ICQ. 
Pokračujte stisknutím tlačítka Next. Otevře se další 
okno. Jestli již máte ICQ účet, můžete zadat potřebné 

informace. 
Pokud účet zatím 

nemáte, tak nezoufejte, 
za pár okamžiků si jej 
vytvoříte. Nyní zadejte 
tedy pouze heslo a nech-
te zaškrtnuto Create 
New UIN (Vytvořit nový 
identifikátor uživatele) 
a pokračujte dále. V dal-
ším kroku budete vyzváni 
k opsání čísla, které se 
vám objeví.

V určitých případech 
se může stát, že opsa-
ný kód nemusí z mně 
neznámých důvodů fun-
govat, v tomto případě si 
vytvořte účet přímo na 
stránkách www.icq.com 
a přidělené číslo poté 
zadejte při spouštění 
programu.

První spuštění
Po zadání přihlašovacích údajů se vám otevře hlavní 
okno. První krok, který provedete, bude přihlášení 
v horní části okna a hned následujícím krokem pravdě-

podobně bude, že budete chtít vyřešit problém se zob-
razováním lidí, kteří jsou offline. Ten nastane, pokud 
máte mírně delší seznam přátel. Toto se dá vyřešit 
dvěma způsoby.

Vlevo nahoře je malá ikonka Ukázat offline/show 
offline, pokud na ní kliknete, offline lidé nebudou zob-
razeni vůbec. Druhý způsob je seřadit nejdříve online 
a poté teprve offline uživatele. Klikněte na ikonku G 

Seznam uživatelů a přihlášení

Zakládání profilu

Opište kontrolní kód

O AUTOROVI

Jan Jaroš (*1988) je 
studentem gymnázia 
v Českých Budějovicích 
a k Linuxu se dostal asi 
před čtyřmi roky naprostou 
náhodou. Ve volných chvílích 
pomáhá se správou části 
wifi sítě CZFreeCB.net 
podporovanou místním 
sdružením.
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událostí. Zatímco 
Xfcalendar používal 
vlastní formát pro 
uložení událostí, 
Orage podporuje 
ical, a tak je kompa-
tibilní s řadou apli-
kací tohoto druhu. 

Xfprint
Každé komplexní 
desktopové prostředí potřebuje ke zvýšení komfortu 
uživatele také nástroj pro správu tiskáren. Aplikace je 
zatím jednoduchá a umožňuje pouze výběr tiskového 
systému. Díky její integraci v prostředí se však dá oče-
kávat její další rozvoj.

Výběr tiskového systému Xfprint

Automatický start 
aplikací
Automatické spuštění 
některých aplikací bylo 
sice možné i dříve, ale 
nyní Xfce obsahuje svou 
vlastní aplikaci, která nám 
toto nastavení ještě více 
usnadní. Navíc je možné 
také automaticky spouštět 
aplikace, které byly 
takto nastaveny 
v KDE či GNOME.

Upřednostňované 
aplikace
Jednoduše je nyní 
možné nastavit 
upřednostňované 
aplikace pro pro-
hlížení stránek, ode-
sílání e-mailů nebo 
emulátor terminálu.

Xarchiver
Jedná se o frontendovou aplikaci, která umí pracovat 
s formáty 7z, zip, rar, tar, bzip2, gzip, arj, iso, lha, deb 
a rpm. Program tak zastřešuje běžně dostupné utility 
a umožňuje vám pohodlnou práci s těmito soubory. 
Xarchiver můžeme přirovnat např. k dobře známému 
programu Ark z prostředí KDE.

Xfmedia
Xfmedia je jednoduchý a snadno použitelný přehrá-
vač médií založený na stroji Xine. Svým grafickým 
prostředím se zaměřuje více na přehrávání a správu 
zvukových souborů, ale díky použitému stroji je možné 
stejně dobře přehrávat i video.

Appfinder
xfce4-appfinder je jednoduchý program, který vám umož-
ní hledat dostupné aplikace. Program zobrazuje pouze ty 
aplikace, které naleznete v nabídce programů desktopu. 
Kromě vyhledávání a kategorizace vám poskytne základ-
ní informace o aplikaci, a tak dokáže poradit např. 
jakým to vlastně příkazem se aplikace spouští.

Xfburn
Každé „pořádné“ prostředí obsahuje i svůj program 
pro vypalování CD (DVD). Pro KDE to je K3b, v GNOME 
máme GnomeBaker a v Xfce je od nynějška Xfburn. 
Aplikace umí zatím vypalovat pouze CD a k tomu jako 
ostatní programy používá mkisofs, cdrdao, readcd 
a cdrecord. Jedná se o velmi mladou aplikaci, a tak 
nemusí být ve vaší distribuci ještě obsažena.

Sečteno a podtrženo
Nové Xfce je opravdu povedené. Přináší nám spoustu 
nových dosud chybějících nástrojů, díky nimž se toto 
prostředí posouvá výrazně dopředu. Díky své rychlosti, 
nenáročnosti a jednoduchosti pak předčí mnohá robust-
nější prostředí.  Osobně bych pak Xfce hodnotil jako 
velmi líbivé např. díky spoustě dostupných témat, která 
jednoduše vyberete a ihned aplikujete jediným kliknutím. 
Veškerá nastavení jsou pak velmi snadná včetně nastave-
ním myši a klávesových zkratek, jednoduchého ovládání 
spousty přídavných modulů panelu či přepínáním ploch 
a rychlému přesouvání oken na sousední plochu.

Pokud patříte mezi příznivce nových technologií, 
pak vězte, že XGL nebo Beryl fungují stejně dobře jako 
v ostatních prostředích. Neméně důležitou vlastností 
je pak dostupnost dvou panelů v základní výbavě 
a ohromného množství položek panelu, na které si 
jistě rychle zvyknete. Xfce již dávno přestalo být 
prostředím pro stav nouze, ale za ty dva roky vývoje 
urazilo ohromnou cestu kupředu a stalo se tak plno-
hodnotným grafickým prostředím vhodným třeba právě 
pro váš počítač. 

Plánování událostí Orage

Automatický start aplikací 
v Xfce

 Výběr upřednostňované aplikace 
v Xfce

Archivační program Xarchiver v akci

Multimediální přehrávač 
Xfmedia

Vyhledávání aplikací pomocí 
Appfinder

Chcete-li Xfce správně vyslovovat, 
pak jenom anglicky a takto: „Ecks 
Eff See Eee“. Ostatním bude stačit 
dobrá vůle. :-)

Co však znamená zkratka Xfce? 
Původně to bylo XForms Common 
Environment, ale jen do té doby, 
než bylo prostředí přepsáno 
a přestalo tak používat nástroje 
XForms. Jméno ovšem zůstalo, 
dále se však nepíše jako XFce, 
ale Xfce. V současné době tato 
zkratka neznamená nic. Snad jen 
„X Freakin‘ Cool Environment“, 
což by se dalo volně přeložit jako 
„opravdu mimořádné grafické 
prostředí“. 

Xfdesktop
Tak po tomto programu 
uživatelé dlouho volali. To, co 
je běžné jinde, v Xfce dosud 
chybělo. Xfdesktop není nic 
jiného než podpora ikon na 
ploše, která nyní přibyla. Někdo 
si život bez ikon nedovede 
představit, ale díky panelu 
a tomu, co bychom mohli nazvat 
„Snadné spuštění“ (možnost 
zobrazit ikony na panelu) se na 
tento nedostatek dalo zvyknout.
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Smyslem grafů je poskytnout co nejlepší vizuální 
znázornění podkladových dat. Je důležité si předem 
rozmyslet, který typ grafu bude pro daný účel a typ 
údajů nejvhodnější. Následně je důležité správně data 
pro graf připravit.

Mějme toto zadání: chceme v jednom schématu zná-
zornit, jak odpovídali návštěvníci webových stránek 
LinuxEXPRESu na otázku, zda čtou papírovou verzi 
časopisu, a pokud ano, pak jakým způsobem se k němu 
obvykle dostanou (koupě, předplatné, dostali ho na 
nějaké akci atp.). Jednotlivé návštěvníky máme navíc 
podle jedné z předchozích otázek rozděleny do skupin 
studenti, učitelé, IT pracovníci a ostatní.

Příprava dat
Na obrázku vidíte list s daty. Pro větší přehlednost 
jsem žlutě označil čísla, která představují externí vstup 
— jsou to výsledky naší pomyslné internetové ankety, 

jde o vložené hodnoty. Modře jsou označeny výpočty 
z vložených hodnot, převážně jde o prosté vzorce  
počítající procentní podíly.

Zeleně označené buňky pak obsahují pouze pře-
uspořádané hodnoty z oblasti buněk B7 až E9. K tomu 
účelu byla využita funkce INDEX(oblast;řádek; 
sloupec), která vrací z nadefinované oblasti podle 
indexu řádku a sloupce příslušnou hodnotu. Tato trans-
pozice dat je potřebná vzhledem k typu grafu, který 
použijeme pro znázornění těchto údajů.

Proužkový načítaný graf
Graf znázorňující odpovědi Ano/Ne za všechny skupiny 
respondentů najednou vyrobíme jako procentní graf 

načítaný do 100 %, protože součet podílů všech růz-
ných možných odpovědí musí dát přesně 100 % (jinak 
máme chybu někde v datech z ankety). Jedná se totiž 
o typ otázky, na kterou lze odpovědět pouze jednou 
z nabízených možností.

Označíme zelené buňky B25 až M25 a z menu vybe-
reme  Vložit-Graf . V nově otevřeném dialogu je vhod-
né u položky Výsledek grafu v listu zvolit „-nový list-“. 
Kliknutím na Další se přesuneme do dialogu pro výběr 
typu grafu. Zde zvolíme Sloupky (nikoli 3D — prostoro-
vé, ale 2D — ploché), je to standardně čtvrtý typ grafu 
v horní řadě a pokračujeme přes Další. Jako subtyp/
variantu vybereme Procento (obvykle třetí), důvody 
jsme si uvedli před chvílí. V tomto dialogu ještě zruší-
me Čáry mřížky pro osu Y a pokračujeme. V posledním 
dialogu zrušíme všechna zaškrtnutí a dáme Vytvořit.

Tím se vytvoří nový list a v něm objekt s grafem. 
Nyní je potřeba mít již poměrně přesnou představu, 
jak by měl celý výsledek vypadat. Podívejte se proto 
na následující obrázek, který představuje cíl našeho 
snažení. Náš první graf v něm zaujímá oranžově vyzna-
čenou oblast.

Podle tohoto rozvržení je potřeba nejprve změnit 
jeho velikost. Rozměry grafu měňte raději v režimu 
editace/úprav (poklikání na graf nebo pravé tlačítko 
myši nad grafem a volba Upravit), kdy je graf ohrani-
čen silnější šedou čárou, nikoli jako objekt, kdy má po 
stranách úchyty v podobě zelených čtverečků. Vyhnete 
se tak nepříjemným disproporčním deformacím zejména 

Pán grafů
Jistě si už většina z vás alespoň jednou zkusila nějaký ten graf v OpenOffice.org Calcu 
vyrobit. Opravdu to není složitá záležitost. Lze však v tomto programu připravit 
opravdu kvalitně vyhlížející, komplikované grafy, které můžete bez ostychu předvést 
svým klientům? Podíváme se, čeho všeho je OOo Calc schopen. Tomáš Hanusek.

O AUTOROVI

Tomáš Hanusek (*1977) 
vystudoval VŠE v Praze, obor 
Hospodářská politika. Kro-
mě používání Linuxu patří 
mezi jeho zájmy především 
programování v Perlu a zpra-
cování videa. Ve volném čase 
se věnuje rekreačně sportu, 
pasivně motorismu a aktivně 
přátelům.

List s daty pro grafy

Výsledný graf je soustavou grafů a dalších objektů

Calc disponuje širokými 
možnostmi pro definování 
vzhledu výplně datové řady, 
které najdete na záložce 
Průhlednost. Nabízí průhlednost 
nebo přechod, v tom případě 
pak šest variant a podle zvolené 
až šest parametrů jako např. 
umístění středu, ohraničení či 
dokonce úhel-rotaci. U 3D grafů 
je možné nastavit zaoblení hran, 
směr nasvícení aj.
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rc.vboxdrv start (pro aktivaci patřičných drive-
rů). Následoval příkaz VirtualBox, který po několika 
vteřinách na monitoru vyčaroval ovládací prostředí 
emulátoru.

První kroky
Celý vzhled silně připomíná prostředí VMWare, takže 
jsem se zde osobně cítil „jako doma“. Potěšit mohu ale 
i ty uživatele, kteří dávají přednost textovému rozhraní 
před grafickým. Emulátor má díky architektuře klient/
server hned tři různé „vzhledy“, z čehož je jeden grafic-
ký a dva textové.

Instalace operačního systému
Po řádném prozkoumání všech nabídek a přečtení 
manuálu jsem se rozhodl, že si zkusím nějaký systém 
nainstalovat. Zvolil jsem Debian Linux, neboť jsem ho 
bez problému instaloval před několika týdny právě 
v emulátoru Qemu. Po stisknutí tlačítka New vyskočil 
průvodce, který mě vyslechl jako nějakého zločince. 
Poprvé se mě zeptal na to, jak se bude můj emulovaný 
systém jmenovat a jaký OS na něm budu provozovat. 
Určil jsem tedy nové jméno a ze seznamu zvolil Linux 
s jádrem 2.6. Následovalo určení, kolik bude mít Debian 
operační paměti. Rozhodl jsem se neškudlit a dát mu 
k dobru půl gigabajtu RAM. Protože jsem neměl nachys-
tán žádný disk, následovalo v dalším kroku spuštění 
průvodce vytvářením disku. Zde mě potěšila možnost 
volby mezi fixní velikostí a dynamicky se rozšiřujícím 
diskem (což je někdy k nezaplacení). Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o testovací instalaci, zvolil jsem fixní disk 
o velikosti 1 GB. Po vytvoření disku jsem si mohl pro-
hlédnout souhrn veškerých voleb. Ten jsem odsouhlasil, 

čímž se mi v hlavním prostředí objevil nový virtuální 
stroj. Stačilo doladit několik drobností. 

Z pravého okna jsem určil, že jako CD-ROM bude 
použit ISO soubor (obraz instalačního CD Debianu). 
Dále jsem povolil audio výstup přes ALSA driver 
a nezapomněl jsem ani na síť, kterou jsem nastavil na 
NAT. Následovalo stisknutí tlačítka Start. Hned jsem 
se lekl, neboť na mě vyskočilo nové okno — ovšem 
pouze s upozorněním na to, že emulátor právě přebírá 
činnost myši a klávesnice. Trochu nezvykle se z pro-
středí emulátoru „nevyskakuje“ pomocí dvojhmatu 

[Ctrl+Alt], jak jsme zvyklí odjinud, ale pomocí pravé 
klávesy [Ctrl]. Tuto klávesu však lze naštěstí změnit. 

Po varovném okně na mne čekal vytoužený virtu-
ální boot systému a následně spuštění instalace z ISO 
souboru. Instalace se mi povedla naprosto úspěšně bez 
jakéhokoliv problému za několik málo minut. Vzhled 
emulované aplikace ve VirtualBoxu můžete porovnat 
například s emulátorem VMWare a Qemu na obrázku. 

VirtualBox považuji za 
vyspělý kus softwaru, na 
kterém bylo odvedeno mno-
ho práce (a mnoho práce 
ho teprve čeká). Tak trochu 
mne mrzí, že jsem se zde 
nedokázal zmínit o všech 
jeho vymoženostech, kterých 
opravdu není málo. Těšit nás 
totiž nemusí pouze rychlost 
emulace a uhlazené ovládací 
rozhraní, ale do budoucna 
například podpora emulace 
MacOS, od které dávají 
jiné emulátory z licenčních 
důvodů ruce pryč. VirtualBox 
opravdu můžu doporučit 
jako plnohodnotnou náhradu 
emulátorů Bochs a Qemu. 

Debian spuštěný v prostředí VMWare, VirtualBox a Qemu Na našem webu
http://www.linuxexpres.cz/software/vmware-5-5 
http://www.linuxexpres.cz/praxe/para-virtualizace-pro-kazdeho-xen

Network address translation (zkrá-
ceně NAT, česky překlad síťových 
adres) je funkce síťového routeru 
pro změnu IP adres packetů prochá-
zejících zařízením, kdy se zdrojová 
nebo cílová IP adresa převádí mezi 
různými rozsahy. Nejběžnější for-
mou je tzv. maškaráda (maskování), 
kdy router IP adresy z nějakého 
rozsahu mění na svoji IP adresu 
a naopak – tím umožňuje, aby počí-
tače ve vnitřní síti (LAN) vystupovaly 
v internetu pod jedinou IP adresou. 
Router si drží po celou dobu spojení 
v paměti tabulku překladu adres.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/
wiki/NAT

Na stránkách VirtualBoxu naleznete 
balíčky pro Ubuntu, Debian, 
openSUSE a v článku zmiňovaný 
univerzální instalátor.

ODKAZY
http://virtualbox.org 
Domovská stránka VirtualBoxu
http://bochs.sourceforge.net 
Domovská stránka emulátoru 
Bochs
http://fabrice.bellard.free.
fr/qemu/ 
Domovská stránka Qemu

CVS je zkratkou za Concurrent 
Version System. CVS je systém, který 
slouží ke správě verzí projektu. Tyto 
systémy se v angličtině označují 
zkratkou SCM – Source Code 
Management nebo také Source 
Configuration Management.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/
wiki/CVS

Licence PUEL k programu

http://www.linuxexpres.cz/software/vmware-5-5
http://www.linuxexpres.cz/praxe/para-virtualizace-pro-kazdeho-xen
http://cs.wikipedia.org/wiki/NAT
http://cs.wikipedia.org/wiki/NAT
http://virtualbox.org
http://bochs.sourceforge.net
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
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Linuxákův průvodce  
                    po adresářích
Jste zmateni „chaotickou“ strukturou adresářů ve svém Linuxu? Nemůžete na disku 
nic najít? Hledáte po vzoru jiných operačních systémů disk C:, D:, avšak marně? Jste 
na správné adrese. My u nás totiž začínáme vždy na stejném místě – u kořene.  
Tomáš Hanusek.

Adresářová struktura Linuxu má svou, poměrně pevně 
danou logiku, nicméně mezi jednotlivými distribucemi 
se do určité míry liší, zejména v novějších a méně pod-
statných oblastech. Mimo jiné i tuto situaci se snaží 
řešit projekt Linux Standard Base (LSB), jehož cílem je 
rozvíjet a propagovat standardy pro zvýšení kompatibi-
lity jednotlivých linuxových distribucí. Nyní již existuje 
ve verzi 3.1 a softwarové produkty mohou získat certi-
fikát splnění LSB.

Kde všechno začíná
Celá adresářová struktura v Linuxu začíná tzv. kořeno-
vým adresářem, který se označuje symbolem /. Často 

se také používá anglický výraz root (stejně se označuje 
i superuživatel-administrátor). Jeho obsah můžete vidět 
na obrázku. Nacházejí se zde hlavní systémové adresá-
ře. S některými z nich se blíže seznámíme později.

Pro lepší představu si můžeme adresářovou 
strukturu znázornit pomocí schématu. Jak jinak vše 
vychází z kořene. Oblasti 1-4 vymezují diskové oddíly 
(partitions). Kořen se svými podadresáři má vyhra-
zen samostatný diskový oddíl. Další diskový oddíl 
bývá obvykle vyhrazen pro adresář /home (do něj se 
ukládají data uživatelů, viz dále), často se vyhrazují 
diskové oddíly pro adresáře /usr, /var, /boot, 
popř. další.

Připojování disků a oddílů
Formulace „diskový oddíl je vyhrazen pro adresář“ 
není přesná. Vlastně je tomu právě naopak. Diskové 
oddíly jsou připojovány jako určité adresáře — pevné 
disky obvykle při startu systému a výměnná média 
za běhu. Předpis, kde se jaký oddíl má připojit, 
je uložen v souboru fstab v adresáři /etc/; např. 
zápis /dev/hda6 / ext3 znamená, že 6.oddíl 
primárního IDE disku (hda6) se připojí jako kořen (/) 
na souborovém systému ext3. A v případě /dev/↵ 
hda8 /home xfs bude 8. oddíl téhož disku připojen 
do adresáře /home se souborovým systémem XFS.

Diskové oddíly, na nichž jsou nainstalovány neli-
nuxové operační systémy, jsou obvykle připojovány 
do adresáře /mnt jako adresáře označené příslušným 
názvem (např. windows, win_c, win_d apod.). Do 
stejného adresáře jsou připojovány i výměnná média 
— CD a DVD-ROM mechaniky, vypalovačky, disketové 
jednotky (adresáře se pak mohou jmenovat cdrom, 
dvd, floppy atp.). Do jakého konkrétního adresáře se 
dané výměnné médium či oddíl jiného OS připojí, je 
rovněž uloženo v souboru fstab.

Adresář /home je vyhrazen pro domovské adresáře 
uživatelů a bývá vhodné vyhradit mu samostatný oddíl 
na disku již při instalaci. Důvod je praktický — jakmi-
le je potřeba upgradovat či přeinstalovat systém (má 
svůj diskový oddíl), data uživatelů zůstanou nedotčena. 
V /home jsou podadresáře shodné s přihlašovacími 

jmény uživatelů. Jeden uživatel obvykle nemá právo 
zápisu do adresářů jiných uživatelů (lze zakázat 
i čtení aj.).

Dialog otevření souboru v prostředí KDE

Schematické znázornění adresářové struktury

O AUTOROVI

Tomáš Hanusek (*1977) 
vystudoval VŠE v Praze, obor 
Hospodářská politika. Kro-
mě používání Linuxu patří 
mezi jeho zájmy především 
programování v Perlu a zpra-
cování videa. Ve volném čase 
se věnuje rekreačně sportu, 
pasivně motorismu a aktivně 
přátelům.

V článku je používán striktně 
původní výraz „adresář“ (angl. 
directory), mladší uživatelé však 
budou spíše zvyklí na novější 
termín „složka“ (angl. folder), 
který pochází z grafických 
prostředí Windows a Macintosh, 
kde se ikonkami složek začaly 
označovat adresáře, usnadňující 
tak běžným uživatelům 
pochopení problematiky 
adresářové struktury.
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udf      94756  0 
vfat     14496  0 
fat      55548  1 vfat

Mimo to, že nám příkaz lsmod zobrazí seznam 
všech modulů zavedených v jádru, je užitečný i tím, 
že vypisuje vzájemné závislosti mezi jednotlivými 
moduly. Ve sloupci se záhlavím Used by v předcho-
zím výpisu vidíme, že např. modul vfat využívá 
služeb modulu fat a tudíž je na jeho přítomnosti 
závislý. K čemu tuto informaci potřebujeme, si 
ukážeme za chvíli v souvislosti s příkazy insmod 
a rmmod.

Představme si, že řešíme problém s nefunkčností 
některého z kusů hardwaru přítomného v našem 
PC a právě jsme zjistili pomocí příkazu lsmod, že 
v jádru není zaveden příslušný modul. Nepodléháme 
panice — máme totiž k dispozici příkaz modprobe, 
jehož parametr -l nám poskytne podrobné informace 
o tom, které moduly jsme schopni do jádra zavést, 
a příkaz modinfo, který nám podá podrobnější 
informace o modulu, který nás zajímá. Druhý ze zmí-
něných příkazů využijeme, pokud si nejsme jistí, zda 
modul, který jsme nalezli, je skutečně tím, po kterém 
pátráme. Výsledkem tohoto příkazu je podrobný popis 
hledaného modulu:

myshak@tinky:~$ modinfo pl2303 
filename:    /lib/modules/.../pl2303.ko 
description: Profilic PL2303 USB driver 
licence:     GPL 
vermagic:    2.6.15-28-686 SMP gcc-4.0   
depends:     usbcore,usbserial

Pokud máme štěstí a v záplavě informací, které na 
nás vychrlí příkaz modprobe -l, nalezneme kýžený 
ovladač, přistoupíme k vlastnímu zavedení modulu. 
V případě, že hledaný modul nenajdeme, začneme se 
pídit po informacích o našem kusu hardwaru, popř. 
po zdrojových kódech k ovladači a po zkompilování 
potřebného modulu se taktéž vrhneme na zavedení 
modulu do jádra. 

 Jaderné moduly lze zavést dvojím způsobem. Buď-
to pomocí příkazu insmod, nebo sofistikovanějším 
způsobem pomocí již zmíněného příkazu modprobe. 
Ačkoliv se použití těchto dvou příkazů příliš neliší, 
jejich činnost je v mnohém rozdílná. Pokud zadá-
me v terminálu příkaz insmod sk98lin, systém 

se pokusí najít modul sk98lin.ko a zavést jej do 
jádra. Nic víc, nic míň. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že je vše v pořádku. Bohužel v případě, že zave-
dený modul nemá splněné závislosti (viz předchozí 
případ s moduly fat a vfat) , budeme muset postupně 
do jádra pomocí příkazu insmod zavádět i ostatní 
moduly, které nám pro splnění zmíněných závislostí 
chybí. Vzhledem k pracnosti spojené s vyhledáváním 
vzájemných závislostí a posloupnosti, ve které je 
jednotlivé moduly nutné do jádra zavádět, se obecně 
místo příkazu ismod používá jeho sofistikovanější 
varianta modprobe.

Pokud analogicky s předchozím případem 
použijeme pro zavedení modulu sk98lin.ko příkaz 
modprobe sk98lin, dojde nejprve k prohledání 
souborů modprobe.conf a modules.dep a teprve 
poté se podle parametrů v těchto souborech automa-
ticky zavádějí všechny potřebné moduly. Jak je patr-
né, příkaz modprobe nám tedy ušetří spoustu práce 
při řešení závislostí mezi moduly.

Občas dojde při detekci některého z kusů hard-
waru k situaci, kdy systém do jádra zavede ovladač, 
který my ovšem chceme nahradit jiným, popř. jej 
z jakéhokoliv důvodu z jádra zcela vypustit. V tom 
případě je třeba najít v našem systému soubor  
/etc/modprobe.d/blacklist a vložit do něj 
řádky , pomocí nichž nežádoucím modulům zakážeme 
zavádění do jádra:

myshak@tinky~$: cat /etc/modprobe.d/↵ 
  blacklist 
 
#zakážeme Ipv6 protokol 
blacklist net-pf-10 
blacklist ipv6

Po uložení souboru a restartu počítače bychom ve výše 
uvedeném případě dvěma řádky v blacklistu vypnuli 
podporu pro IPv6 protokol.

Vzhledem k tomu, že jsme si ukázali, jak moduly do 
jádra zavést, měli bychom si ukázat i jak dostat modul 
zase z jádra pryč. Pro tento účel máme k dispozici 
další z nástrojů modutils, příkaz rmmod. Jeho funkce 
je velmi prostá — po zadání příkazu rmmod se jménem 
modulu jako parametrem se příslušný modul (pakliže 
na něm není závislý žádný jiný modul zavedený v jád-
ře) odstraní z jádra. V případě, že na modulu, který se 
snažíme odstranit z jádra, je závislý jiný modul, musí-
me nejprve vyřešit závislosti (tzn. odstranit závislé 
moduly) a až poté můžeme modul odstranit.

Problematika práce s moduly a jádrem operačního 
systému je samozřejmě podstatně obsáhlejší a není 
v možnostech tohoto krátkého přehledu postihnout 
všechny informace, které se těchto témat týkají. Pro-
to pro podrobnější studium doporučuji prozkoumat 
manuálové stránky ke zmíněným příkazům, popř. se 
poohlédnout po nepřeberném množství informací 
na internetu. 

Připomínáme, že 
v LinuxEXPRESu zkracujeme 
název operačního systému 
GNU/Linux na Linux. Jsme si 
vědomi toho, že „Linux“ je 
název pouhého jádra (kernelu); 
ovšem označení „Linux“ pro 
celý operační systém je zažitější 
a srozumitelnější.

V Linuxu se pro ovladače spíše 
používá pojem modul. Je 
to otázka konvence a zažité 
terminologie.

Poznámky šéfredaktor.

Na našem webu
http://www.linuxexpres.cz/tag/kernel 
http://www.linuxexpres.cz/tag/jádro 
Články, které se věnují jádru
http://www.linuxexpres.cz/lexikon/kernel 
Pojem v Lexikonu
http://www.linuxexpres.cz/praxe/proc-mame-proc 
Článek o adresáři /proc – pohled do jádra

ODKAZY
http://www.kernel.org 
Stránky o všem kolem jádra 
operačního systému Linux
http://www.abclinuxu.cz/
clanky/jaderne-noviny 
Pravidelný seriál o dění 
v jádře

http://www.linuxexpres.cz/tag/kernel
http://www.linuxexpres.cz/tag/j�dro
http://www.linuxexpres.cz/lexikon/kernel
http://www.linuxexpres.cz/praxe/proc-mame-proc
http://www.kernel.org
http://www.abclinuxu.cz/clanky/jaderne-noviny
http://www.abclinuxu.cz/clanky/jaderne-noviny
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Vývoj jádra XIV. – bloková  
              zařízení

Dosud jsme se zabývali pouze zařízeními znakovými, nyní přicházejí na řadu ta 
bloková. Přestože je většina postupů stejných, některé věci jsou specifické a vyplatí se 
je dobře poznat. Lukáš Jelínek.

Proč bloková zařízení
Zatímco znaková zařízení komunikují prostřednictvím 
proudů znaků, u blokových jsou to bloky dat o pevné 
velikosti. Pro znaková zařízení je také typické, že 

obecně nemusí být 
možné (a často 
není) přistupovat 
někam jinam než 
na konec proudu, 
kdežto bloková 
zařízení naopak 
umožňují přístup 
kamkoliv — pomo-
cí adresace jed-
notlivých bloků.

Charakteristic-
kými představiteli 
této kategorie 
jsou různá úložná 
zařízení — pevné 
disky, výměnné 
optické a magne-
tické disky (CD, 
DVD, ZIP, LS-120, 
diskety apod.), 
paměti typu flash 
(paměťové karty, 
USB disky) apod. 
Je ale samozřejmě 
možné používat 
takový způsob 
práce i u dalších 
zařízení, pro která 
to má smysl. Lze 
si například před-
stavit stroj pro 
hardwarové bloko-
vé šifrování, tam 
by to bylo vcelku 
logické. Význam-
ným členem rodiny 
blokových zařízení 
je loopback, což je 
virtuální zařízení 

poskytující blokový přístup do souboru uloženého na 
jiném zařízení — hodí se například pro přípravu insta-
lačních obrazů (viz článek Michala Grni, pozn. šéfred.).

Logickým důsledkem vlastností blokových zařízení 
je, že se na nich dají vytvářet souborové systémy. U úlož-
ných zařízení je to vcelku samozřejmý požadavek. Nic-
méně mnohdy používáme bloková zařízení i bez souboro-
vých systémů, nejčastěji asi pro odkládací oddíl (swap).

Příprava ovladače
Úplně první věcí, která nás při psaní ovladače zajímá, 
je deklarace navenek. Podobně jako znaková, i blo-
ková zařízení mají svá major a minor čísla. Číslovací 
prostor je oddělený, můžeme tedy mít znakové i bloko-
vé zařízení se stejným číslem, aniž by to jakkoli vadilo. 
Na základě těchto čísel se pak normálně vytváří soubo-
ry zařízení, typicky v /dev.

Nejprve si vyžádáme major číslo a zaregistrujeme 
název zařízení. Dále nás budou zajímat dvě datové 
struktury. První z nich je struktura souborových ope-
rací (podobná té u znakových zařízení), druhou pak 
struktura logického zařízení.

Struktura souborových operace obsahuje především 
funkce open() a release() a tři verze ioctl(). 
Dále jsou tu operace direct_access(), media_↵ 
changed(), revalidate_disk() a getgeo() 
— ještě se o nich zmíním. Pak je tu struktura logického 
zařízení nazvaná gendisk. Alokuje se dynamicky a při 
tom se určí, kolik minor čísel potřebujeme. Major číslo 
se může přidělit automaticky. Pro vytvoření struktury 
se volá funkce alloc_disk(), důležitá je ještě funkce 
add_disk() — tou se vytvořená struktura přidá do 
systému a zařízení se stane viditelné navenek. Při  
odstraňování zavoláme del_gendisk() a put_disk().  
Jak by to mohlo vypadat, vidíte v rámečku (deklaraci 
potřebných globálních proměnných vynechávám). 

Příklad ukazuje kompletní inicializaci a uvolnění, 
včetně operací s frontou, o které teprve bude řeč. 
Funkce pro otevření a uvolnění zařízení, jakož  
i ioctl(), se v podstatě neliší od znakového zařízení. 
Proto je nyní můžeme přeskočit a přejít k něčemu 
mnohem důležitějšímu: zpracování požadavků.

Jistě si již každý všiml, že ve struktuře operací chy-
bějí funkce pro čtení a zápis (byť lze tyto operace na 

static int __init mymodule_init(void) 
{ 
  int res = 0; 
  res = register_blkdev(major, "myblk"); 
  if (res <= 0) 
    goto reg_failed; 

  major = res; 
 
  gd = alloc_disk(1); 
  if (gd == NULL) { 
    res = -ENOMEM; 
    goto gd_failed; 
  } 
 
  rq = blk_init_queue(mymodule_request, &mylock); 
  if (rq == NULL) { 
    res = -ENOMEM; 
    goto rq_failed; 
  }     
 
  gd->queue = rq; 
  gd->major = major; 
  gd->first_minor = 0; 
  gd->fops = &my_fops; 
  strcpy(gd->disk_name, "myblk"); 
  set_capacity(gd, 1048576); 
 
  add_disk(gd);     
  return 0; 
 
rq_failed: 
  put_disk(gd); 
     
gd_failed: 
  unregister_blkdev(major, "myblk"); 
   
reg_failed: 
  return res; 
} 
 
static void __exit mymodule_cleanup(void) 
{ 
  del_gendisk(gd); 
  blk_cleanup_queue(rq); 
  put_disk(gd); 
  unregister_blkdev(major, "myblk"); 
}

ODKAZY
http://lwn.net/Kernel/LDD3 
Linux Device Drivers (3. vydání)
http://www.geocities.
com/ravikiran_uvs/articles/
blkdevarch.html 
Linux Block Device 
Architecture

http://lwn.net/Kernel/LDD3
http://www.geocities.com/ravikiran_uvs/articles/blkdevarch.html
http://www.geocities.com/ravikiran_uvs/articles/blkdevarch.html
http://www.geocities.com/ravikiran_uvs/articles/blkdevarch.html
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hlavně řídit pravidlem „Chci kvalitu, velikost souboru 
mě nezajímá“ a podle něj nastavíme kontejner na AVI, 
videokodek na ffmpeg, výpočet datového toku By qua-
lity a BPP hodnotu na 1.0. Pokud jde o zvukovou stopu, 
tak zvolíme MP3 (protože AC3 je pro prostorový zvuk 
a při nahrávání jste pravděpodobně pět mikrofonů 
připojených neměli), datový tok na 224 a kvalitu na 0. 
Vše je vidět na obrázku.

Pokud chcete obraz nějak upravit, opravdu bohatou 
nabídku možností máte pod tlačítkem Nastavení filtrů 
& náhled..., ale jejich popis by vydal na další dva člán-
ky; nebudu se jím tedy zabývat. Snad jen řeknu, že tam 
je 54 unikátních efektů. Určitě si ale režim odstranění 
prokládání přepněte na Inteligentní odstranění pro-
kládání. A pak už jen klikněte na tlačítko Překódovat 
a vyrazte s partnerkou nebo partnerem na vycházku. 
Bude to chvíli trvat.

Krok finálního překódování v programu dvd::rip

Poslední krok převodu je bohužel dost nepříjemný, 
budeme muset sáhnout po pověstném linuxovém 
terminálu. Pomocí příkazů cd a ls se přesuňte do 
adresáře, ve kterém máte uložené překódované video 
a použijte příkaz

ffmpeg -i Ples2007.mpg -target pal-dv ↵ 
  Ples2007.dv

kde Ples2007 změníte za název svého projektu. Teď 
už jsme připraveni na samotný střih, takže k němu 
přikročíme.

Stříhati klávesnicí
Po spuštění programu Kino se vám otevře okno, které 
bude vypadat podobně jako na obrázku. Je rozdělena 
do pěti částí. Největší a také ústřední část plochy je 
věnována náhledu videa, horní část zabírá tradiční 
menu a panel nástrojů, vlevo je seznam nastříhaných 
scén, vpravo jsou záložky přepínající mezi základními 
funkčnostmi a konečně v dolní části je ovládání pře-
hrávání.

Tady se už náš příběh spojí se šťastnějšími kolegy, 
kteří vlastní digitální kameru. Společně vytvoříme 
nový projekt pomocí klávesové zkratky [Ctrl-n]. My 
s analogovou kamerou vložíme ripované tituly převe-

dené do formátu dv pomocí tlačítka Vložit soubor za 
současnou scénu. Majitelé digitálního přístroje se pře-
pnou na záložku Snímání, připojí digitální kameru přes 
rozhraní ieee1394 a film si rovnou stáhnou.

Prvním krokem je rozstříhat celistvý film na sekce, 
které již nechceme nijak upravovat a ve výsledku 
zůstanou netknuté. Po časové ose se můžeme pohybo-
vat tažením za jezdce ve tvaru trojúhelníku pod náhle-
dem, nebo pomocí ovládání přehrávání umístěné ještě 
o řádek níž. Toto doporučuji zvláště při velmi jemném 
ladění, neboť pomocí ikonek, které jsou nejblíže tlačí-
tek Hrát a Stop, je možné posouvání po jednotlivých 
snímcích.

Podotýkám, že se nemusíte obávat zelených kos-
tiček v náhledu, jak se objevily v programu dvd::rip. 
Použitý formát dv má totiž pouze snímky typu I, tedy 
s plnou informací. Je tedy vhodný pro editaci videa, jak 
jste ale už určitě všichni prokoukli, jeho nevýhoda je 
ve velikosti. Nicméně to nám v této chvíli nevadí.

Pokud máte nalezený ten správný hraniční snímek, 
pomocí klávesové zkratky [Ctrl-j] provedete střih a roz-
dělení na dvě scény, přičemž aktuálně zobrazený sní-
mek zůstane ve druhé (pozdější) scéně. Pokud naopak 
chcete nějaké scény spojit, skočte na konec dřívější 
scény (ta, která je na časové ose dřív) a slepte je pomo-
cí prosté klávesy [j]. Nepěkné scény je možné smazat 
pomocí kombinace [dd] (prostě dvakrát ťuknout na 
klávesu [d]) nebo odstranit zbytek videa od současné 
scény pomocí [dG]. 

Co mi to jen připomíná? Že by to byly kombinace 
z editoru vim? Ano, jsou a mnohé další, které jsem 
nezmínil, jsou v nápovědě. Jak je vidět, moc si u toho 
myší nezaklikáme, ale nic nebrání vytištění seznamu 
klávesových zkratek vedle monitoru, a to pak budeme 
moct v rychlosti plnit pětiletky.

Lepiti myší
Nabídka zvukových a audio filtrů a také přechodů mezi 
scénami se nachází na záložce Efekty. Ovládací prvky 
si můžete prohlédnout na obrázku. V tomto pohledu 
strávíte určitě spoustu času, protože je zde skryto pět 
různých funkcí. Na záložce Vytvořit můžete vytvářet 

Pohled na střižnu Kino

Seznam všech podporovaných 
klávesových zkratek programu 

Kino najdete přímo uvnitř 
programu pod klávesovou 

zkratkou [Ctrl-F1], nebo 
v menu Nápověda-Klávesová 

příručka.

Autorizace je název pro proces 
tvorby DVD, které může být 

přehráno ve stolním DVD 
přehrávači. Program během 
něho musí převést video na 

kodek používaný na DVD 
(MPEG2) a uloží ho do formátu 

DVD Video (VOB a IFO soubory). 
Součástí může být i  

vytvoření menu.
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Je jasné, že jde opravdu o OpenSSH démon. Nyní 
ho tedy můžeme nainstalovat pomocí příkazu  
apt-get install ssh . Balíčkovací systém si 
následně automaticky načte databázi balíčků, vytvoří 
strom závislostí k ssh a nainstaluje ho. V případě, 
že je potřeba v balíku ještě něco donastavit, zobrazí 
přesný popis nastavení a patřičné volby (ano/ne). My 
vše potvrdíme stiskem klávesy [Enter] na položce Ano. 
Jakmile z terminálu zmizí poslední menu a ukáže se 
opět login, máme nainstalováno.

OpenSSH – Kdo chce kam...
Protože síťové servery bývají obvykle umístěny někde 
daleko v serverovnách, případně „zahrabány“ doma 
pod stolem, používáme pro přístup do nich takzvanou 
„vzdálenou administraci“. Na valné většině linuxo-
vých serverů najdete jednu z implementací protokolu 
SSH. Osobně se mi osvědčil OpenSSH server, který je 
převzat z BSD. Jedná se o velmi dobře odladěný SSH 
server s mnoha možnostmi konfigurace a nadstandard-
ními funkcemi. 

Pokud OpenSSH stále nemáte nainstalovaný, učiňte 
tak příkazem apt-get install ssh . Instalační 
program se vás dotáže, zda-li má být spouštěn s nasta-
veným SUID bitem, což potvrdíme stiskem klávesy 
[Enter]. Dále se nás bude dotazovat, zda-li má běžet 
samostatně, nebo být spouštěn z démonu inetd. Osob-
ně dávám přednost, když běží SSH server samostatně, 
ale ani vybráním druhé položky nic nezkazíte. Inetd je 
démon, který se stará o některé servery, jako je napří-
klad FTP, NTP, SMTP a zastřešuje je pod sebe. 

Třetí nabídka se týká volby protokolu. Na výběr 
máme protokol verze 1, nebo verze 2. Zvolíme verzi 2, 

neboť je bezpečnější. Po dokončení insta-
lace se sever automaticky spustí a připraví 
si své „prostředí“. Od této chvíle se na svůj 
linuxový server můžeme přihlásit. Z Linuxu 
tak učiníte zadáním ssh uzivatel@pocitac , 
z OS Windows pak pomocí programu  
putty.

Můj testovací router má IP adre-
su 192.168.1.2. Jestliže bych se chtěl 
přihlásit jako root, zadal bych ssh 
root@192.168.1.2 a stiskl [Enter].  
Odpovědí serveru by bylo něco takového.

V prvním kroku nám systém říká, že 
nemá „otisk“ protistrany, a tak nemůže spo-
jení ověřit. Při prvním přihlášení tuto hlášku 
můžete potvrdit napsáním „yes“. Počítač 
si otisk uloží do své databáze a bude si ho 
pamatovat. V dalším kroku budete muset 
zadat své heslo. Pokud vše proběhlo správ-
ně, SSH vás přihlásí k serveru. V případě, 
že by se hláška „The authenticity of host 
‚192.168.1.2 (192.168.1.2)‘ can‘t be establis-
hed.“ někdy v budoucnu objevila znovu, je 
100% jasné, že se nehlásíte na stroj, který 

jste chtěli (někdo ho vyměnil za jiný), nebo se mezitím 
změnily klíče. Na tyto situace si dávejte opravdu pozor 
a vždy zkoumejte, co bylo příčinou změny klíče. 

A zase ta bezpečnost
Pomocí SSH se do systému nemusíte dostat pouze vy, 
ale také cizí útočníci. Z tohoto důvodu se provádí řada 
opatření. Jedním z nejjednodušších je změna portu, na 
kterém SSH démon naslouchá. Přihlaste se proto na 
server s uživatelskými právy root. Následně můžete 
zeditovat hlavní konfigurační soubor SSH démonu, 
který se nachází v adresáři /etc/ssh pod jménem 
sshd_config. Pro editaci používám editor vi, který je 
v defaultní instalaci. Pokud vám tento editor nevyho-
vuje (z editoru se vyskočí pomoci znaku :q! [Enter]), 
můžete si nainstalovat například prohlížeč souborů 
Midnight Commander (apt-get install mc), který 
má editor mcedit ve stylu Norton Commanderu. 
Důležité položky v konfiguračním souboru pro nás 
jsou:

ListenAddress 192.168.1.2 
Port 2200 
PermitRootLogin no

Položka ListenAdress udává, na kterých IP adresách 
démon naslouchá. Pakliže máte více ethernetových 
rozhraní (více IP adres), nadefinujte zde pouze rozhra-
ní (IP adresy), přes které přistupujete. V opačném pří-
padě stačí řádek zakomentovat znakem #. Analogicky 
to samé platí pro položku Port. Standardně běží SSH 
server na portu 22, kde ho také hledá a zkouší prolomit 
spousta automatických robotů. Jednoduchým řešením 
je přesměrovat démona na jiný volný port. Posled-

The authenticity of host ‚192.168.1.2 (192.168.1.2)‘ can‘t be established. 
RSA key fingerprint is 58:e3:00:c3:6d:13:b7:98:fe:13:be:34:5a:75:d8:d0. 
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

... 
Description: Secure rlogin/rsh/rcp replacement (OpenSSH) 
This is the portable version of OpenSSH, a free implementation of 
the Secure Shell protocol as specified by the IETF secsh working 
group.

Ssh (Secure Shell) is a program for logging into a remote machine 
and for executing commands on a remote machine. 
It provides secure encrypted communications between two untrusted 
hosts over an insecure network.  X11 connections and arbitrary TCP/IP 
ports can also be forwarded over the secure channel. 
It is intended as a replacement for rlogin, rsh and rcp, and can be 
used to provide applications with a secure communication channel.

This package provides both the ssh client and the sshd server.

...

In some countries it may be illegal to use any encryption at all 
without a special permit.

SSH neboli Secure Shell je 
klient/server protokol v síti 

TCP/IP, který umožňuje 
bezpečnou komunikaci 

mezi dvěma počítači pomocí 
transparentního šifrování 
přenášených dat. Pracuje 

na portu TCP/22. Pokrývá tři 
základní oblasti bezpečné 

komunikace: autentizaci obou 
účastníků komunikace, šifrování 
přenášených dat a integritu dat.

Protokol vyvinul v roce 1995 
Tatu Ylönen. SSH je ve počítačové 

terminologii používán jako 
název přenosového (síťového) 

protokolu i jako název programu 
zprostředkovávající spojení. 

Data jsou přenášena mezi dvěma 
počítači přes nebezpečnou vnější 

síť vždy šifrovaně a volitelně 
s použitou kompresí.

Označení „Secure Shell“ je mírně 
zavádějící, protože nejde ve 

skutečnosti o shell ve smyslu 
interpret příkazů. Název byl 

odvozen z existujícího programu 
rsh, který má podobné funkce, 

ale není zabezpečený. http://
cs.wikipedia.org/wiki/Ssh


