SuSE Linux 6.0

Linux na

praxe

operaèní systémy

støíbrném podnosu
Nedávno se v rùzných více èi ménì odborných èasopisech objevilo nezávisle na
sobì tvrzení, e Linux se nedá dobøe nainstalovat, zákeønì mae jiné operaèní
systémy a je vùbec nepøátelský k málo
zkueným uivatelùm. Pak si jetì autor
postìuje, e (ta hrùza) musel zaplatit za
CD nosièe a manuál, take ten Linux není
úplnì zadarmo, a spokojenì skonèí konstatováním, e to stejnì dopøedu vìdìl.

pacity pomocí souborového serveru,
mùe být nabídka brnìnské firmy INTAC
zajímavou alternativou k draím operaèním systémùm.
Mìl jsem monost testovat firmou INTAC dodávaný linuxový server s pøipojením lokální sítì klientù Windows 95
a NT. Fungoval dobøe a spolehlivì jako
souborový server i server pro komutované pøipojení do internetu. Bohuel
jsem nemìl pøíleitost nasadit jej do re-

SuSE Linux 6.0
Komerèní distribuce linuxového serveru.
Minimální poadavky: PC 486 DX,
16 MB RAM, 100 MB na HD, CD-ROM (doporuèeno Pentium II, LAN
karta).
Výrobce: SuSE, Norimberk, SRN.
Poskytl: INTAC, Brno.
Cena: 1790 Kè.

SuSE Linux  základem
serveru je distribuce

Samba také
pøes web.

Pohodlná konfigurace
pomocí utility Webmin.

U dlouho je jasné, e existují uivatelé, kteøí by Linux
moná pouívali, ale jim se
ho nechce instalovat. V pøípadì serverù pro malé sítì je
situace jetì sloitìjí, protoe základní konfigurace serveru není právì jednoduchou
záleitostí. Pokud uvaujete o pøipojení
své sítì sloené z Windows 95/98/NT 4.0
k internetu nebo o rozíøení diskové ka-

popis

álného provozu a vystavit bìnému zatíení. To vak podle mých zkueností
s Linuxem nebývá vùbec ádný problém.

SuSE je seriózní. Distribuce SuSE je klasická krabice s manuálem a hromadou
cédéèek se vím, co si mùe bìný uivatel pøát k tomu, aby mohl
pracovat s poèítaèem zapojeným do sítì. Z celého balíku
je znát snaha nìmecké firmy
SuSE o profesionální pøístup.
Obzvlá manuál a instalaèní
procedura stojí za pozornost.
S takovým manuálem by vìtina steskù linuxových zaèáteèníkù moná vùbec nevznikla.
Popis instalace zaèíná v manuálu ujitìním, e uivatel
instalaci bez problémù zvládne. Zaèáteèníci by si tuto
vìtu mìli zatrhnout a ve slabých chvilkách se k ní vracet.
Proètení podrobného návodu k instalaci
mùe trvat déle ne instalace sama. Kadá kapitola zaèíná struèným vysvìtle-
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ním následujícího kroku, jeho zdùvodnìním, pøípadnì následuje roziøující informace. Pøíhodný je i nadpis následující
sekce: Krok za krokem. Pokud je moné, e se pøi popisované
operaci vyskytnou problémy, jsou na konci kapitoly vyjmenovány spolu s návrhem na jejich odstranìní. V pøípadì, e
jde o sloitìjí problém, odkazuje text na nìkterou z dalích
kapitol manuálu. Manuál je sice v angliètinì, ale INTAC pøi-

Na dálku lze i manipulovat se soubory  file manager.

pravuje poèetìný instalaèní a konfiguraèní program YaST
s nápovìdou v èetinì.
Pro dalí práci s ji nainstalovaným SuSE Linuxem bych doporuèoval èeské vydání knih z LDP (Linux Dokumentaèní Projekt), kde je více místa pro objasòování podrobností a záludností práce s Linuxem.

Nìco navíc
I kdy jde o server, a ne o pracovní stanici, pøichází INTAC
jako jeden z prvních s podobnou slubou jako dodavatelé Windows. Dostanete poèítaè s nainstalovaným operaèním systémem, a pokud si pøiplatíte, mùe vám technik firmy INTAC
zanechat po svém odchodu funkèní lokální sí s nakonfigurovaným serverem, sdílením prostøedkù, intranetem a komutovaným pøístupem na internet. Nabídka slueb které INTAC
poskytuje sahá od instalace OS Linux pøes instalaci a konfiguraci tiskového a faxového serveru èi souborového serveru (Samba), instalaci a konfiguraci bìných internetových/
intranetových slueb vèetnì firewalu a proxy a napøíklad
po instalaci a konfiguraci SQL serveru. Ceny instalací odpovídají bìným sazbám systémové podpory, tedy cca jeden a
ètyøi tisíce korun za základní instalaci a konfiguraci jednoho
serveru. Základní znamená, e irí podporu si mùete domluvit individuálnì. Ocenìní Chip Tip lze proto chápat také
jako uznání rozsahu slueb, poskytovaných firmou INTAC.
Pokud vás leká celková suma za vechny potøebné instalace,
pak si uvìdomte, e práce správce sítì, který by instalace
provádìl v rámci svého úvazku, by na nìjakou tu korunu také
pøila. SuSE Linux jako server pro pøístup k internetu je ji
v nìkolika instalacích pouíván v ostrém provozu, a pokud
i vy uvaujete o nìèem podobném, nedejte se odradit nízkou
cenou. Opravdu to funguje.
LUKÁ MIKÍÈEK

Popis serveru
Na serveru, který jsem mìl monost testovat, byl SuSE Linux
6.0 nainstalován tak, jak jej zákazníci dostanou od firmy
INTAC. Prostøedí KDE je samo o sobì pohodlné (komunikovalo se mnou èesky) a po doplnìní konfiguraèním systémem
Webmin je správa systému a trapnì jednoduchá. Nemusíte
se prokousávat desítkami konfiguraèních souborù, máte pøed
sebou jen Netscape s nìkolika ikonami, které vás zavedou
k formuláøùm pro konfiguraci jednotlivých komponent systému.
Stejným zpùsobem se konfiguruje Samba, tedy systém sdílení prostøedkù nazvaný SMB (viz Chip 7/98). Trochu mi vadilo, e Webmin pøi správì systému mùe Sambì ponìkud lézt
do zelí, protoe dovoluje konfigurovat i záleitosti normálnì
obhospodaøované pøímo Sambou.
Z obou prostøedí se dají nastavit pracovní skupiny a sdílení
prostøedkù. Pokud znáte pøísluné pojmy z Windows, není
problém nastavit po krátké chvíli systém SMB správnì.
V pøípadì pochybností je samozøejmì k dispozici dokumentace v podobì manuálových stránek èi souborù HOWTO.
Správa serveru z prostøedí WWW umoòuje konfigurovat ve
potøebné ze vzdálených poèítaèù. Tímto zpùsobem lze poskytovat i vzdálenou podporu po komutované lince, kterou INTAC rovnì nabízí.
Jako souèást instalace SuSE bylo ponecháno jádro 2.0.x, protoe konfiguraèní skripty nejsou nastaveny na podporu nové
øady 2.2.x. Pøípadný zájemce si mùe poèkat na oficiální distribuci SuSE s novým jádrem, která bude k dispozici poèátkem kvìtna.
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