Linux FAQ

Operaèní systém Linux

praxe

operaèní systémy

podruhé

Má prosba se týká KDE a Gnome, co
jsou nadstavby X11 (dále jen programy).
Potøeboval bych vìdìt, jak mám tyto programy nainstalovat a pøedevím kde mám
co zmìnit tak, aby se daný program (tzn.
KDE nebo Gnome) spoutìl jako implicitní grafické rozhraní (program KDE se
mi podaøilo nainstalovat, dokonce se i pøi
sputìní zobrazí pøihlaovací obrazovka,
v ní jsem tázán na uivatele a jeho heslo, ale bohuel to je asi tak vechno, co
to udìlá, protoe pokud se pøihlásím,
objeví se místo grafického prostøedí KDE
standardní grafické prostøedí, tj. Fmw,
Afterstep, apod.).
Rozhodnete-li se nainstalovat jakýkoliv
program, je dobré si nejdøíve zjistit, jestli
existuje verze ve formátu programových
balíkù vaí distribuce. Balíky distribuce
RedHat mají pøíponu rpm, balíky distribuce Debian zase deb. Instalace potom
probìhne vìtinou hladce a instalaèní
program vám oznámí pøípadné nedostatky. Odinstalování takto instalovaných
aplikací je také jednoduché. Jestlie
s prvním zpùsobem neuspìjete, podívejte se, zda pro vai platformu existuje binární distribuce ve formátu tar. Obvykle bývá komprimovaná. Po jejím rozbalení vìtinou naleznete soubor s návodem, jak dále postupovat. Tøetí a nej-

tìí zpùsob je distribuce ve zdrojovém
kódu. Je opìt vìtinou ve formátu tar.
Pro takovou instalaci potøebujete software oznaèovaný jako vývojáøský, tj.
kompilátor programovacího jazyka, program make atd. Opìt bývá pøiloen návod k instalaci, ale rozhodnì to není
vhodný zpùsob instalace pro zaèáteèníky.
A jak je to s instalací KDE, Gnome nebo
window manageru? Start systému X
Window je moné ovlivnit dvìma soubory: xinitrc, Xclients. Jsou to startovací skripty, které spoutìjí programy zvolené uivatelem. Rozdìlení do dvou souborù je èistì formální, protoe Xclients
se spoutí z xinitrc. V kadém systému
jsou tyto soubory pøipraveny správcem
v adresáøi èitelném vemi uivateli
a pøestavují základní nastavení X Window. Kadý si je mùe upravit podle své
potøeby tak, e je okopíruje do svého
domovského adresáøe jako .xinitrc
a .Xclients a zmìní jejich obsah. Pøi startu X Window je pak dána pøednost nastavení uivatele pøed nastavením platným pro celý systém.
V RedHat 5.1 naleznete originální Xclients a xinitrc v adresáøi /usr/X11R6/lib/
X11/xinit. Jejich pøesné umístìní najdete pøímo ve startovacím pøíkazu startx.
Doporuèuji, abyste si je zkopírovali
k sobì a experimentovali s jejich nastavením pouze na svém kontì, aby bylo
moné se v pøípadì neúspìchu vrátit
k fungující verzi. Window manager se
spoutí obvykle úplnì nakonec pøíkazem
exec a nechá se bìet na popøedí, protoe ukonèením skriptu xinitrc se dává X
serveru najevo, e uivatel skonèil práci s X Window. Chcete-li tedy pracovat
v prostøedí KDE, je nutné nahradit øádek, který startuje dosavadní window
manager, øádkem spoutìjícím KDE:
exec kwm. Pokud není kwm v adresáøi
definovaném v promìnné PATH, musíte uvést plnou cestu ke kwm.
Mùj druhý dotaz se týká pøipojení na
internet pomocí modemu. Potøeboval
bych vìdìt, co vechno musím nasta-

vit tak, abych mìl z Linuxu pøístup na
internet, napø. jak nadefinovat modem
(Microcom OfficePorte 33,6 kb), který
síový protokol uít (jeho nastavení)
a ostatní vìci, které jsou k tomu potøeba.
Celkem pohodlnì se síová konfigurace
dá nastavit pomocí programu linuxconf.
Ten je od verze 5.1 souèástí distribuce
RedHat. Podobné sluby poskytuje i control panel. Z hlavní nabídky si vyberte
poloku Networking. Pro spojení s modemem se pouívají protokoly SLIP nebo
PPP. Který je ten správný, to si zjistìte
u svého pøipojovatele. Pokud v nabídce
není správné zaøízení (ppp0, ppp1apod.), stisknìte tlaèítko add. Vyplòte
poadované informace a pro jistotu se
podívejte do volby customize. Tam je toti moné zmìnit inicializaèní øetìzce
modemu. Do inicializaèního øetìzce musíte u nás vloit øetìzec ATX3, který zakáe kontrolu oznamovacího tónu. Ten
je moné doplnit dalími pøíkazy, ale
Microcom OfficePorte s tím bude fungovat docela dobøe. U digitálních ústøeden
je moné zkusit vytáèení pøíkazem
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ATDT, jinak bude fungovat ATDP. Samotné pøipojení se spoutí pøíkazem
connect z okna pøísluného zaøízení
(napø. z ppp0).
Co se týká síového nastavení, vyplòte
prostì ve potøebné v nastavení sítì.
Pokud nevíte, co a jak provést, bude lepí zvolit si pøipojovatele, který instaluje
software u zákazníka. Zeptejte se, jestli
umí pøipojit Linux. Øekne-li, e ne, poproste ho o zkueného technika a spuste linuxconf. Pokud technik své práci
rozumí, nebude problém pøipojit se.
O pøipojování z Linuxu k internetu jsme
se vìnovali v Chipu 3/98 a 2/99.

Prosím o pomoc pøi instalaci RedHat
Linuxu 5.1. Nemohu rozchodit X
Window. Mám grafickou kartu Graphics Blaster Extreeme (Permedia 2)
a monitor 15" LG Studioworks 56m.
Zde je odpovìï bohuel jednoduchá. X
server z RedHatu neboli XFree86 èip
Permedia 2 nepodporuje. Existují ale
takzvané komerèní X servery (tj. musíte
je koupit), které Permedia 2 obslouit
umí. Jejich seznam najdete v HardwareHOWTO.
Pokud karta funguje, ale monitor zobrazuje zborcený obraz, mìl byste sníit
zobrazovací frekvenci. Pøíli vysoká
frekvence by mohla monitor i pokodit.
Zatím by mohl fungovat X server vga16,
který má rozliení 640 x 480 a pouhých
16 barev. Proto jste si ale asi tak dobrou kartu nekoupil, e?
LUKÁ MIKÍÈEK
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praxe

Mùete porovnat pøístupová práva
k adresáøùm a souborùm v Linuxu
s jinými OS, napø. Novellem èi NT?
Oba systémy vznikly pozdìji ne Unix
a jsou jím inspirovány. V Linuxu je moné definovat pøístupová práva k souboru
zvlá pro vechny uivatele, pro skupinu uivatelù a pro majitele souboru. Dá
se urèit, kdo mùe soubor spoutìt (x),
kdo ho mùe jen èíst (r) a kdo do nìj smí
zapisovat (w). Pøi výpisu adresáøe pøíkazem ls -l je vidìt, jaká jsou pøístupová práva k jednotlivým souborùm, komu
soubor patøí a jaké skupinì patøí.
Napø:
-rwxr-xr-- 1 lukas users
234555 Feb 29 01:32 xdoom
znamená, e uivatel lukas mùe èíst,
psát a spoutìt soubor xdoom, skupina

users jej mùe jen èíst a spoutìt
a vichni ostatní jen èíst. U adresáøù
znamená pøíznak x to, e je moné adresáø otevøít.

pøíloha

Lze snadno propojit stanici s Windows
95 a server s Linuxem jako file server?
To záleí na tom, èemu øíkáte snadno.
Linux podporuje systém SMB, který Windows 95 pouívají pro sdílení prostøedkù. Øíká se mu také Samba. Ten dovoluje exportovat jednotlivé adresáøe z Linuxu pro pouití ve Windows a naopak.

Ve Windows musí být nainstalovány
protokoly NetBIOS a TCP/IP. Konfigurace Linuxu pro práci se SMB je v souboru
/etc/smb.conf. Popisu pøipojení jsme se
vìnovali podrobnì v Chipu 11/98. Pokud
máte Linux u nainstalovaný, najdete
návod na konfiguraci Samby v SMB-HOWTO.

