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Rozdział 4.

Konfigurowanie systemu

Konfigurowanie systemu może spowodować, że stanie się niestabilny lub przestanie
się uruchamiać. Tracimy wówczas nie tylko system, ale i wszystkie pliki.

Paradoksalnie, jeżeli na tym samym dysku znajduje się system Windows, nie jest on
zagrożony. Podczas ponownej instalacji systemu Linux partycja Windows zostanie wy-
kryta i nadal będzie można z niej korzystać. Jedyne niebezpieczeństwo czyha na zasoby
komputera podczas podziału dysku na partycje. Szerzej zasady instalacji zostały opisane
w rozdziale dotyczącym instalowania systemu Linux.

Po awarii systemu Linux też da się odtworzyć z płyt instalacyjnych. Najgorzej wyglą-
da sprawa informacji zgromadzonych w systemie. Tracone są pliki konfiguracyjne, logi
systemowe, informacje ściągnięte z internetu i zapisane na dysku twardym. Jest to
sytuacja straszna! Przeżyłem ją sam. Nie dość, że system przestaje działać, to cała wie-
dza zapisana w folderach utworzonych na dysku twardym znika. Gdy pierwszy raz
zdarzyła mi się taka sytuacja, zacząłem zastanawiać się, jak zminimalizować straty.
Metoda jest mało odkrywcza. Polega na notowaniu zdobytych informacji, zmian wpro-
wadzanych w systemie, własnych przemyśleń w zeszycie. Od tej pory po awarii systemu
pozostaje mi nieco notatek.

Diagnostyka systemu
System Windows zawiera wiele użytecznych narzędzi. Są na tyle wygodne, że wydają
się niezbędne i uzależniają użytkownika od siebie. Po zmianie systemu odczuwa się dys-
komfort. W systemie Windows wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+Del, aby uzy-
skać dostęp do Menedżera zadań Windows. Umożliwia on między innymi analizowanie
wydajności systemu, wyświetlanie listy procesów. W środowisku Linux brakowało
mi takiego narzędzia. Poczułem się znacznie bardziej swojsko, gdy okazało się, że ist-
nieje bardzo podobny program. Wystarczy w oknie konsoli wpisać polecenie ksysguard
i nacisnąć klawisz Enter (rysunek 4.1). Prawda, że okno jest podobne do Menedżera
zadań Windows?
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Rysunek 4.1. Monitor systemu

Po kliknięciu karty Tablica procesów wyświetlana jest lista uruchomionych procesów
(rysunek 4.2). Można ją sortować według: obciążenia systemu, priorytetu procesu itp.

Gdy proces chcemy zamknąć, należy zaznaczyć go i kliknąć przycisk Zabij. Spowoduje
to wyświetlenie okna z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji (rysunek 4.3).
Aby zamknąć proces, należy kliknąć przycisk Zabij.

Korzystając z Tablicy procesów, można np. znaleźć „winowajcę”, który absorbuje zbyt
dużo zasobów systemu. Po kliknięciu karty Obciążenie systemu można uzyskać in-
formację o aktualnym obciążeniu poszczególnych podzespołów komputera (rysu-
nek 4.4). Na rysunku widać, że system ma zbyt mało pamięci fizycznej (okienko
Physical Memory).

Zestaw wykresów pokazanych na rysunku 4.4 jest przykładowy. Wykresy można usu-
wać i na ich miejsce umieszczać nowe, obrazujące wykorzystanie innego zasobu kom-
putera. Aby usunąć wykres, kliknij go prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego
menu wybierz polecenie Usuń wykres.

Dostęp do pełnej listy czujników można uzyskać po kliknięciu plusa widocznego na
lewo od ikony localhost. Aby uaktywnić czujnik, należy jego ikonę przeciągnąć w puste
miejsce. Zanim czujnik zacznie analizować wykorzystanie zasobu, wybierz z menu
postać prezentacji danych. Wszystkie wykresy widoczne na rysunku 4.4 generowane są
w trybie Ploter.
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Rysunek 4.2. Tablica procesów jest kopalnią wiedzy o tym, co robi system

Rysunek 4.3. Aby zamknąć proces, należy kliknąć przycisk Zabij
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Rysunek 4.4. Komputer będzie działał szybciej, gdy zainstalowane zostanie w nim przynajmniej
dwa razy więcej pamięci RAM

Prawda, że to użyteczna aplikacja? Chcesz wiedzieć, jak ją odkryłem? Aby dowiedzieć
się, jak coś zrobić w Linuksie, wystarczyło uruchomić okno konsoli, wpisać polecenie
apropos <słowo_kluczowe> i nacisnąć klawisz Enter. Aby dowiedzieć się, co ozna-
cza termin, wystarczyło uruchomić okno konsoli i wpisać polecenie whatis <słowo_
kluczowe>. Odgadnij, jakie słowo kluczowe wpisałem, aby natrafić na program KDE
Strażnik Systemu.

Centrum sterowania
Informacja o sposobach diagnozowania systemu nie znalazła się w rozdziale o konfi-
gurowaniu systemu omyłkowo. Konfigurując system, zmieniam ustawienia i spraw-
dzam, jak wprowadzona zmiana wpływa na działanie systemu. Do tego celu wykorzy-
stuję właśnie program KDE Strażnik Systemu. Jeżeli zmiana daje poprawny efekt,
pozostawiam ją. Jeżeli okazuje się, że system działa gorzej, przywracam poprzednie
ustawienie.

Aby uruchomić program służący do konfigurowania systemu w środowisku KDE,
kliknij żółtą gwiazdkę widoczną w lewym dolnym rogu okna. Spowodowało to rozwi-
nięcie menu. Wybierz z niego polecenia: System/Konfiguracja/Konfiguracja komputera.
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Konfigurowanie oprogramowania jest czynnością, która może spowodować utratę sta-
bilności systemu lub spadek wydajności komputera. Nie może go wykonywać każdy
użytkownik. Czynności te zostały zarezerwowane dla znających hasło do konta root.
Przed wyświetleniem okna umożliwiającego konfigurowanie systemu wyświetlona zo-
stanie prośba o podanie hasła do konta root. Wpisz je w polu Hasło. Kliknij przy-
cisk OK. Po chwili wyświetlone zostanie okno Centrum Sterowania Mandriva Li-
nux 2007 (rysunek 4.5).

Rysunek 4.5. Centrum Sterowania Mandriva Linux

Sprzęt
Kliknij widoczną po lewej stronie okna kategorię Sprzęt. Po prawej stronie okna wy-
świetlone zostało dwanaście ikon. Dwukrotne kliknięcie każdej z ich spowoduje przej-
ście do menu szczegółowego. Kliknij ikonę Przegląd i konfiguracja sprzętu. Wy-
świetlone zostało okno ze szczegółowymi informacjami o zainstalowanym sprzęcie
(rysunek 4.6).
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Rysunek 4.6. Informacja o podzespołach komputera

Niektórych urządzeń nie można konfigurować (np. procesora). Konfigurowanie innych
jest możliwe. Kliknij twardy dysk lub napęd DVD. W dolnej części okna wyświetlo-
nego po prawej stronie ekranu widoczny jest przycisk Uruchom narzędzie konfigura-
cyjne. Po kliknięciu go wyświetlane jest okno z informacją o urządzeniu oraz cztery
opcje: Punkt montowania, Opcje, Rodzaj, Gotowe. Domyślnie zaznaczona jest opcja
Gotowe. Po kliknięciu przycisku OK okno zostaje zamknięte.

Jeżeli zaznaczysz jedną z trzech pozostałych opcji (Punkt montowania, Opcje, Rodzaj)
i klikniesz OK, wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne pozwalające na wprowa-
dzenie ustawień szczegółowych (np. po zaznaczeniu opcji Rodzaj są to ustawienia doty-
czące systemu plików).

Kliknij symbol karty dźwiękowej lub karty grafiki. Kliknij przycisk Uruchom narzędzie
konfiguracyjne. Narzędzie pozwala na zmianę sterownika lub jego parametrów pracy.

Po zaznaczeniu klawiatury i kliknięciu przycisku Uruchom narzędzie konfiguracyjne
wyświetlane jest okno, które umożliwia zmianę układu klawiatury. W większości za-
stosowań używany jest układ polski (programisty). Przestrzegam przed wybraniem in-
nego układu. Znaki widoczne na klawiszach nie będą odpowiadały znakom, które będą
wprowadzane z klawiatury. Dotyczy to również np. haseł. Oczywiście można wpisać
dowolny znak, wprowadzając jego kod alfanumeryczny. Jest to jednak skomplikowa-
ne i powinno być traktowane jako procedura awaryjna.
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Inne okna pozwalają na zmianę parametrów pracy. Zamknij okno Sprzęt (rysunek 4.6).
Ponownie zostało wyświetlone okno z kategoriami (rysunek 4.5). Kliknij ikonę Zmiana
rozdzielczości ekranu. Wyświetlone zostało okno, które pozwala na zmianę rozdziel-
czości ekranu i palety barw (rysunek 4.7).

Rysunek 4.7. Okno umożliwiające zmianę rozdzielczości ekranu i palety barw

Zamknij okno Rozdzielczość ekranu przez kliknięcie przycisku Anuluj.

Kliknij dwukrotnie ikonę Konfiguracje serwera graficznego. Wyświetlone zostało okno
(rysunek 4.8) pozwalające na zmianę: sterownika karty graficznej, sterownika monitora,
rozdzielczości ekranu (okno identyczne jak po kliknięciu ikony Zmiana rozdzielczości
ekranu), przetestowanie wybranych ustawień, włączenie lub wyłączenie opcji pracy
karty graficznej.

Dwukrotne kliknięcie ikony Konfiguracja karty TV umożliwia zmianę parametrów karty
telewizyjnej. Jeśli w komputerze nie ma zainstalowanej karty telewizyjnej, wyświetlony
zostanie stosowny komunikat.

Dwukrotne kliknięcie ikony Konfiguracja urządzeń wskazujących powoduje wyświe-
tlenie okna (rysunek 4.9) pozwalającego na zmianę typu myszy.



66 Część I ♦ Przygotowanie systemu

Rysunek 4.8. Opcje konfigurowania serwera graficznego

Rysunek 4.9. Opcje konfiguracji myszy
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Nie zawsze urządzenia wskazujące są rozpoznawane poprawnie podczas instalacji. Wy-
branie sterownika niezgodnego z dołączonym urządzeniem może spowodować, że prze-
stanie ono działać. To jeszcze nie koniec świata! Te same polecenia co myszą możesz
wydawać posługując się… klawiaturą. Zauważ, że w każdym z poleceń menu podkre-
ślona jest inna litera. Naciśnięcie lewego klawisza Alt i podkreślonej litery powoduje
identyczny efekt jak wybranie polecenia z menu. Aby zamknąć rozwinięte menu, na-
ciśnij klawisz Esc.

Dwukrotne kliknięcie ikony Konfiguracja monitora spowoduje wyświetlenie okna po-
zwalającego na wybór producenta monitora oraz rozdzielczości i częstotliwości odświe-
żania. Niekiedy zdarza się, że podczas instalowania monitora nie zostanie on rozpo-
znany poprawnie. W takiej sytuacji należy rozwinąć listę producentów, a następnie
wybrać właściwy typ. W dalszej kolejności można ustalić rozdzielczość ekranu i często-
tliwość odświeżania. Jeżeli na liście monitorów nie ma tego, który został przyłączony
do komputera, kliknij kategorię Własne. Korzystając z list częstotliwości synchroni-
zacji poziomej i synchronizacji pionowej możesz określić, jak często będą rysowane
linie poziome i jak często będzie odświeżany ekran. Wybranie częstotliwości synchro-
nizacji poziomej mniejszej niż 72 – 75 Hz wywoła efekt migotania obrazu. Wybranie
zbyt dużej częstotliwości odchylania poziomego uniemożliwi wyświetlanie obrazu.
Wybranie zbyt dużej częstotliwości odchylania poziomego może spowodować uszko-
dzenie układów elektronicznych monitora. Proponuję korzystać z ustawień własnych
tylko wtedy, gdy nie są dostępne ustawienia fabryczne. Za każdym razem trzeba wy-
bierać je z dużą ostrożnością.

Dwukrotne kliknięcie ikony Konfiguracja drukarek spowoduje wyświetlenie okna po-
zwalającego na wybór kolejki wydruków oraz zainstalowanie i skonfigurowanie dru-
karki lokalnej lub sieciowej. Aby zainstalować drukarkę lokalną, musi być ona fizycznie
dołączona do komputera.

Sieć i internet
Kliknij widoczną po lewej stronie okna kategorię Sieć i internet. Po prawej stronie okna
wyświetlonych zostało jedenaście ikon (rysunek 4.10):

 Konfiguracja nowego interfejsu sieciowego (LAN, ISDN, ADSL, ...) — umożliwia
skonfigurowanie dostępu do sieci za pośrednictwem zainstalowanych
w komputerze urządzeń. Do wyboru są: ethernet, satelita DVB, modem
kablowy, DSL, ISDN, bezprzewodowy, GPRS/Edge/3G, połączenia dial up
dla bluetooth, analogowy modem telefoniczny (POTS).

 Konfiguracja interfejsu sieciowego — pozwala na wyświetlenie oraz edycję
aktualnych parametrów połączenia. Dla każdego urządzenia zainstalowanego
w komputerze (np. karta ethernet, karta bezprzewodowa) istnieje możliwość
oddzielnego określenia parametrów.

 Usuwanie interfejsu sieciowego — umożliwia usunięcie wskazanego
interfejsu sieciowego.
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Rysunek 4.10. Ikony kategorii Sieć i internet

 Współdzielenie połączenia internetowego z innymi komputerami w sieci
— pozwala na udostępnienie innym użytkownikom sieci połączenia
z internetem, które fizycznie zostało zrealizowane na tym komputerze.

 Połączenie bezprzewodowe — umożliwia wyświetlenie oraz edycję
parametrów połączenia bezprzewodowego.

 Zarządzanie definicjami hostów — umożliwia wyświetlenie oraz edycję
parametrów istniejących hostów, a także dodawanie nowych.

 Zmiana różnych ustawień internetu — umożliwia wyświetlenie oraz edycję
nazwy komputera i serwerów DNS.

 Monitorowanie połączeń sieciowych — program wyświetla liczbę odebranych
i wysłanych danych oraz chwilową i średnią szybkość wysyłania i odbierania
danych.

 Konfiguracja serwera proxy dla plików i przeglądania internetu — umożliwia
zdefiniowanie adresu serwera buforującego. Jeżeli dane zostaną wpisane
niepoprawnie, wówczas konfiguracja zamiast przyspieszyć działanie komputera,
spowoduje jego… zwolnienie. Za każdym razem, gdy użytkownik zażąda
danych z internetu, oprogramowania będzie szukało ich na serwerze proxy,
za każdym razem ich nie znajdzie i dopiero wtedy zacznie ściągać je z sieci.
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 Aktywacja i zarządzanie profilami sieciowymi — pozwala na aktywację
istniejącego profilu sieciowego oraz zarządzanie profilami.

 Konfiguracja połączeń VPN — pozwala na konfigurowanie sieci VPN.

System
Kliknij widoczną po lewej stronie okna kategorię System. Po prawej stronie okna wy-
świetlonych zostało jedenaście ikon (rysunek 4.11):

 Wybór metody uwierzytelniania (lokalna NIS, LDAP, Domena Windows, ...)
— pozwala na wybór metody uwierzytelniania użytkownika. Wybranie opcji
Plik lokalny powoduje, że dla każdego uwierzytelniania informacji o użytkowniku
używany jest plik lokalny. Opcja LDAP (ang. Lightweight Directory Access
Protocol — lekki protokół dostępu do usług katalogowych) określa, że komputer
ma używać LDAP do niektórych lub wszystkich operacji uwierzytelniania.
Opcja NIS umożliwia uruchomienie grupy komputerów z tą samą domeną usług
informacji sieciowych (ang. NIS — Network Information Services), ze wspólnym
plikiem haseł i grup. Opcja Domena Windows umożliwia systemowi odebranie
informacji i uwierzytelnienie użytkownika w domenie Windows. Opcja Active
Directory z SFU powoduje uwierzytelnianie na serwerze Active Directory
z wykorzystaniem Kerberos i LDAP. Opcja Active Directory z Winbind
powoduje, że Winbind umożliwia systemowi uwierzytelnienie użytkowników
na serwerze Windows Active Directory.

 Wybór menedżera wyświetlania, który umożliwia wybór użytkownika podczas
logowania — pozwala na wybranie pomiędzy: KDM — (menedżer
wyświetlania KDE), GDM — (menedżer wyświetlania GNOME),
XDM — (menedżer wyświetlana X).

 Zarządzanie, dodawanie i usuwanie fontów. Import fontów z Windows (TM)
— umożliwia zarządzanie fontami znajdującymi się w systemie oraz
importowanie fontów i pobieranie fontów z systemu Windows.

 Wybór języka i kraju lub regionu dla systemu — umożliwia wybieranie języka
i kraju. Zmiany zostaną uwzględnione po ponownym zalogowaniu do systemu.

 Otwieranie konsoli — powoduje uruchomienie okna konsoli.

 Konfiguracja kopii zapasowych plików systemowych i danych użytkowników
— umożliwia wybranie: plików archiwizowanych przez druida (system lub pliki
użytkownika), miejsca tworzenia kopii, częstotliwości wykonywania kopii,
uruchamiania natychmiastowej archiwizacji i odtwarzania plików z archiwum.

 Menu Style Configuration — umożliwia wybranie stylu menu. Do wyboru są:
Mandriva, Discovery, domyślne menu KDE/GNOME.
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 Uruchamianie i wyłączanie usług systemowych — pozwala na wyświetlanie
informacji o uruchomionych usługach, wybranie, czy usługa ma być uruchamiana
przy ładowaniu systemu, oraz na ręczne uruchamianie i zamykanie usług
(rysunek 4.12).

 Zmiana daty i czasu — ustawienie zegara i kalendarza systemowego.
Wybór strefy czasowej oraz możliwość synchronizacji zegara ze zdalnym
serwerem czasu przy użyciu NTP (ang. Network Time Protocol — protokół
synchronizacji czasu).

 Przeglądanie i przeszukiwanie logów systemowych — pozwala na przeszukiwanie
logów dotyczących: uwierzytelniania, dzienników narzędzi Mandriva Linux,
komunikatów, dzienników systemowych, użytkownika. Istnieje możliwość
zawężenia logów do jednego dnia. Dostępne jest wyszukiwanie według dwóch
kryteriów Pasuje oraz Lecz nie zawiera.

 Dodawanie, usuwanie i zmiana użytkowników systemu — pozwala
na zarządzanie kontami użytkowników systemu oraz grupami użytkowników.
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Rysunek 4.12. Okno służące do zarządzania usługami

Punkty montowania
Kliknij widoczną po lewej stronie okna kategorię Punkty montowania. Po prawej stronie
okna wyświetlonych zostało dziewięć ikon (rysunek 4.13):

 Tworzenie, usuwanie i zmiana rozmiaru partycji — program umożliwia
zarządzanie partycjami dysku. Przed rozpoczęciem używania programu
zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych.

 Ustawianie punktu montowania stacji dyskietek — program pozwala
na wybranie: punktu montowania, opcji wyboru urządzenia, systemu plików itp.

 Zarządzanie udziałami NFS — pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie
udziałów sieciowego systemu plików (NFS — ang. Network File System).

 Konfigurowanie punktów montowania WebDAV — rozszerzenie protokołu
HTTP 1.1, które pozwala na zarządzanie i kontrolę wersji plików
na serwerze WWW.

 Zarządzanie konfiguracją serwera Samba — pozwala na zarządzanie serwerem
Samba za pośrednictwem programu DrakSamba. Program pozwala na:
dodawanie, modyfikowanie i usuwanie następujących obiektów: plików,
drukarek, użytkowników serwera.
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 Ustawianie punktu montowania nagrywarki CD\DVD — program pozwala
na wybranie: punktu montowania, opcji wyboru urządzenia, systemu plików itp.

 Konfiguracja punktów montowania NFS — program pozwala na wyszukiwanie
punktów montowania udziałów sieciowego systemu plików.

 Konfiguracja punktów monitorowania Samby — program wymaga
zainstalowania pakietu samba-klient. Umożliwia wyszukiwanie serwerów Samby.

 Konfiguracja współdzielenia partycji twardych dysków — program pozwala
na umożliwienie korzystania z dysku twardego wszystkim lub tylko wybranym
użytkownikom.

Bezpieczeństwo
Ilekroć poznając nowy system operacyjny, dochodzę do etapu, na którym konfiguro-
wane są ustawienia dotyczące bezpieczeństwa, mam wrażenie, że autorzy próbowali
pogodzić dwa żywioły, na przykład ogień i wodę. Skąd takie przekonanie? Komputery
najbardziej nadają się do gromadzenia i przetwarzania danych. Z drugiej strony, jest to
najbardziej niebezpieczna czynność, jaką można wykonywać za ich pomocą.




