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Odkryj potêgê Ubuntu i sprawnie korzystaj z jego narzêdzi

• Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ w³asne Ubuntu?
• Jak zarz¹dzaæ us³ugami systemowymi i kontami u¿ytkowników?
• Jak korzystaæ z dokumentacji systemu Ubuntu?

Ubuntu to dystrybucja systemu operacyjnego Linux, oparta na Debianie. Z punktu 
widzenia u¿ytkowników to kompletny, otwarty i niezwykle uniwersalny system. Ubuntu 
podlega dynamicznym zmianom i wci¹¿ jest aktualizowany, dziêki czemu zyskuje na 
stabilnoœci oraz niezawodnoœci. Dodatkowo wyró¿nia go ³atwoœæ u¿ytkowania. System 
ten oferuje równie¿ wsparcie dla osób niepe³nosprawnych i t³umaczenie wszystkich 
komponentów dystrybucji. A co najwa¿niejsze -- ka¿dy mo¿e dopasowaæ go do 
w³asnych potrzeb i upodobañ.

Ksi¹¿ka „Ubuntu LTS. Ksiêga eksperta” zawiera wszystkie informacje potrzebne do 
tego, aby zainstalowaæ system Ubuntu i sprawnie z niego korzystaæ. Z tego przewodnika 
dowiesz siê, jak skonfigurowaæ zasoby systemu i dostosowaæ go do w³asnych potrzeb. 
Nauczysz siê budowaæ sieæ, pracowaæ z aplikacjami biurowymi i grafik¹ oraz korzystaæ 
z potê¿nych narzêdzi Linuksa, takich jak pow³oka systemowa. Poznasz tak¿e wszelkie 
procedury administracyjne oraz podstawowe zasady programowania i administrowania 
serwerem WWW czy sieci¹ komputerow¹.

• Instalacja systemu Ubuntu
• œrodowisko graficzne X Windows System
• Aplikacje biurowe i multimedialne
• Drukowanie w systemie Ubuntu
• Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników
• Automatyzacja zadañ
• Budowanie i organizacja sieci
• Zdalne udostêpnianie plików przez FTP
• Serwer proxy i reverse-proxy
• Administrowanie us³ugami baz danych
• Praca z Pythonem
• Skrypty PHP
• Zarz¹dzanie oprogramowaniem

Skorzystaj z wiedzy ekspertów i dostosuj Ubuntu do Twoich potrzeb 
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We współczesnym świecie internet jest zupełnie powszechny. Mamy go wszędzie, od biur po tele-
fony komórkowe, od konsol do gier po iPody — prawie wszędzie na wyciągnięcie ręki mamy
do dyspozycji rozmaite środki dostępu do metod szybkiej komunikacji i informacji zgroma-
dzonych w sieci. W Ubuntu nie ma mowy o zaniedbaniach w dziedzinie dostępu do Sieci — wy-
posażenie standardowe stanowią przeglądarki WWW, programy pocztowe i mnóstwo innych na-
rzędzi umożliwiających nawiązanie komunikacji z ludźmi z całego świata.

W tym rozdziale zajmiemy się najpopularniejszymi aplikacjami sieciowymi dostępnymi w systemie
Ubuntu. Zajmiemy się więc Firefoksem i przeglądarkami alternatywnymi, takimi jak Konqueror
w KDE. Obejrzymy też niektóre programy pocztowe dostępne dla użytkowników Ubuntu.
Przyjrzymy się również czytnikom RSS, komunikatorom i czytnikom grup dyskusyjnych. Na ko-
niec zostawimy sobie Ekigę — program do wideokonferencji.

Krótkie wprowadzenie do internetu
Internet jako sieć komputerowa został powołany do życia w 1969 roku w ramach projektu
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Nosił wówczas nazwę ARPANet, od
nazwy agencji badawczo-rozwojowej (Advanced Research Projects Agency) tegoż depar-
tamentu. Został zaprojektowany (w szczytowym okresie zimnej wojny) z myślą o sieci,
która przetrwa nawet sporą katastrofę, wkrótce potem rozrósł się, włączając do siebie
kolejne sieci. W 1991 roku Tim Berners-Lee z instytutu CERN wpadł na pomysł globalnej
pajęczyny WWW (od World Wide Web), opartej na protokole HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) i języku znaczników HTML (Hypertext Markup Language). Tak powstało to,
co jest dla nas dziś synonimem internetu.

Firefox
Jedną z najpopularniejszych przeglądarek WWW w ogóle, a także domyślną przeglądarką w sys-
temie Ubuntu jest Mozilla Firefox (patrz rysunek 5.1). Powstała ona na solidnym fundamencie,
kodzie wyprowadzonym z Mozilla Suite, i obecnie stanowi już w każdym popularnym systemie
operacyjnym silną alternatywę dla Internet Explorera. Od momentu wydania przeglądarki Firefox
pod koniec 2004 roku ściągnęły ją i używają jej setki milionów internautów; odebrała więc ona
spory kawałek rynku jego hegemonowi, Internet Explorerowi.

W systemie Ubuntu przeglądarkę tę uruchamia się z menu Aplikacje/Internet albo — jeszcze
prościej — przez kliknięcie niewielkiej ikony Firefoksa umieszczonej obok menu System. Oba
sposoby spowodują uruchomienie i wyświetlenie okna przeglądarki.

Poza programem podstawowym użytkownicy Firefoksa mają do dyspozycji mnóstwo rozszerzeń
w postaci wtyczek rozbudowujących przeglądarkę o nowe funkcje, niektóre daleko wykraczające
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Rysunek 5.1. Mozilla Firefox— odkryj sieć na nowo. Firefox to nie tylko podstawowa przeglądarka — rozmaite
wtyczki skutecznie rozbudowują ją o nowe i ciekawe funkcje

poza typowe dla przeglądarek. Z marszu dostępne są więc rozszerzenia do obsługi Shockwave
Flash i Javy, a także kodeki multimedialne do wyświetlania i odsłuchu materiałów audiowizu-
alnych. Dobrym przykładem ich rożnorodności jest wtyczka ForecastFox, informująca o lokalnych
warunkach pogodowych, czy Bandwidth Tester, czyli narzędzie obliczające bieżącą przepusto-
wość łącza. W miarę rozwoju przeglądarki i społeczności jej użytkowników liczba rozszerzeń
zwiększających funkcjonalność przeglądarki będzie jeszcze niewątpliwie mocno rosła.

Uwaga
W standardowej dystrybucji Ubuntu 8.04 LTS zawarto przeglądarkę
Firefox w wersji 2, ale śmiało można korzystać również z przeglądarki
Firefox w wersji 3 — każdy ciekawy jej działania może ją ściągnąć
i zainstalować za pomocą programu Synaptic albo poleceniem apt-
�get install firefox-3.0. Wersja 3 przeglądarki Firefox stałą
się edycją domyślną w kolejnych wydaniach Ubuntu — 8.10 i 9.04.

Wyszukiwanie i pobieranie tych rozszerzeń jest zupełnie proste, również dzięki temu, że progra-
miści fundacji Mozilla utworzyli wielce pomocną stronę oferującą rozmaite dodatki do przeglą-
darki. Do najpopularniejszych należą między innymi Adblock Plus oraz StumbleUpon. Adblock
Plus pozwala na odfiltrowanie wszelkich bannerów reklamowych i animacji (które nie tylko wielce
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irytują internautów, ale również zabierają cenną przepustowość łącza internetowego). Z kolei
StumbleUpon to rozszerzenie pozwalające na wybieranie stron WWW na bazie preferencji
użytkownika. Ostrzegamy, że StumbleUpon to dość wciągające narzędzie; potrafi na wiele godzin
zaangażować użytkownika ciekawego następnych znalezisk w sieci WWW!

Flash

Obsługę technologii Flash w przeglądarce WWW można bardzo łatwo włączyć, instalując
pakiet flashplugin-nonfree. Po pobraniu i zainstalowaniu tego pakietu rozpocznie
się procedura instalacji oficjalnego pakietu odtwarzacza Flash ze strony jego twórcy, czyli
Adobe; potem potrzebne będzie jeszcze tylko zamknięcie i ponowne uruchomienie prze-
glądarki — i już będzie można oglądać w niej materiały przygotowane w technologii Flash.

Kolejne naszym zdaniem przydatne rozszerzenie to Google BrowserSync. Każda osoba pracu-
jąca na wielu komputerach ma pewnie problem z odtwarzaniem zakładek i ulubionych stron na
wszystkich tych maszynach. Dzięki synchronizacji zakładek Google jest to zupełnie proste —
a synchronizacji podlegają nie tylko zakładki, lecz również ciasteczka, a nawet historia odwie-
dzin i zapisane hasła: wszystko to można mieć pod ręką w każdej wykorzystywanej przeglądarce
na każdym stanowisku pracy. Rozszerzenie pozwala na wybieranie zakresu synchronizacji, więc
można na przykład ograniczyć się choćby do bardzo wygodnego synchronizowania zakładek.

Przeglądarka Konqueror

Użytkownicy KDE też mają swoją sztandarową przeglądarkę o nazwie Konqueror
(zobacz rysunek 5.2). Konqueror służy nie tylko do przeglądania stron WWW, ale i do
nawigowania po systemach plików, niekoniecznie lokalnych. Również ten program bazuje
na mechanizmie Gecko stosowanym w Firefoksie.

Wybór programu pocztowego
W czasach Uniksa królowały programy pocztowe obsługiwane z konsoli, a więc z interfejsem
tekstowym — elm czy pine (Pine Is Not Elm). Wyglądały może i mało okazale, ale pozwalały
przeciętnemu użytkownikowi na korzystanie z poczty elektronicznej zarówno w zakresie odbioru
i odczytu, jak i układania wiadomości. Wraz z upowszechnieniem się komputerów i trendem
uprzyjemniania życia użytkownikom za pomocą graficznego interfejsu użytkownika pojawiło
się mnóstwo programów pocztowych z takim interfejsem; niektóre doczekały się implementacji
wieloplatformowej i dostępne są dziś nie tylko na Linuksie i Uniksach, ale i w systemie Windows
czy Mac OS X.
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Rysunek 5.2.
Konqueror,
czyli standardowa
przeglądarka
środowiska KDE

Program Evolution

Evolution to standardowy (domyślny) program pocztowy w dystrybucji Ubuntu; nazwanie go
programem pocztowym jest zresztą dla niego krzywdzące, ponieważ jest to znacznie bardziej
rozbudowana aplikacja. Obsługuje nie tylko pocztę elektroniczną, ale również książkę adresową
i kalendarz oraz listy zadań do wykonania (patrz rysunek 5.3). W niniejszym podrozdziale zoba-
czymy, jak konfiguruje się program Evolution do obsługi własnej poczty elektronicznej.

Aby skutecznie skonfigurować obsługę konta pocztowego w Evolution, będziesz potrzebował
następujących informacji:

� własny adres e-mail,
� nazwa serwera przychodzącej poczty elektronicznej i jego typ (to znaczy np. pop.
�poczta.com, obsługiwane typy to POP i IMAP),

� nazwa konta i hasło dostępu do serwera poczty przychodzącej,
� nazwa serwera poczty wychodzącej (np. smtp.poczta.com).

Po skompletowaniu informacji można uruchomić program Evolution. Pierwsza plansza wyświe-
tlona na ekranie to plansza Asystenta ustawień Evolution — klikamy na niej przycisk Do przodu;
kolejna plansza pozwala na przywrócenie ustawień z kopii zapasowej (jeśli taką dysponujemy).
Na następnej planszy dochodzimy wreszcie do ustawiania tożsamości użytkownika, czyli danych
o jego koncie pocztowym (rysunek 5.4).

Kolejne okna kreatora ustawień programu Evolution pozwalają na określenie sposobu współ-
pracy programu z oprogramowaniem MTA (Mail Transfer Agent). Można wybierać spośród
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Rysunek 5.3. Program Evolution pozwala na kompleksową obsługę poczty elektronicznej oraz książki
adresowej; ułatwia także umawianie spotkań i śledzenie postępu prac w zdefiniowanych zadaniach

Rysunek 5.4.
Tuż po pierwszym
uruchomieniu
Evolution odbywa się
konfiguracja konta
pocztowego

protokołów POP i IMAP, dostarczanie lokalne (ze skrzynki pocztowej przechowywanej w katalogu
domowym użytkownika albo z lokalnego katalogu kolejki poczty /var/mail), albo brak dostarcza-
nia — w przypadku, kiedy użytkownik chce jedynie wykorzystywać inne niż pocztowe funkcje
programu. Na rysunku 5.5 widać, że można tu podać również hasło do konta.
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Rysunek 5.5.
Okno Odbieranie
poczty wymaga
podania informacji
otrzymanych
od dostawcy usług
internetowych albo
administratora
systemu

W ramach dalszej konfiguracji konta pocztowego trzeba jeszcze między innymi określić typ MTA
wykorzystywanego do wysyłania poczty: SMTP albo np. Sendmail, podać swój adres poczty elek-
tronicznej; zostaniemy jeszcze zapytani o kilka dodatkowych szczegółów, między innymi o często-
tliwość sprawdzania zawartości skrzynki pocztowej, parametry poczty wychodzącej, strefę cza-
sową itp. Po zakończeniu konfiguracji wyświetlone zostanie wreszcie okno główne programu,
z panelem folderów poczty jak na rysunku 5.6.

Każdy z przycisków u dołu lewego panelu w głównym oknie Evolution przełącza program na inną
perspektywę. Każda z nich może być skonfigurowana odpowiednio do wymagań użytkownika
— właściwe ustawienia zostały ujęte w oknie dialogowym preferencji, które wywołuje się z menu
Edycja (patrz rysunek 5.7).

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird (zobacz rysunek 5.8) to siostrzany projekt Firefoksa, z tym że gdy ten ostatni
służy do przeglądania stron WWW, Thunderbird specjalizuje się w obsłudze protokołów komu-
nikacji międzyludzkiej. Obsługuje mianowicie pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne i kanały RSS.

Thunderbird nie jest domyślnie instalowany w systemie Ubuntu, więc jeśli chciałbyś go poznać,
powinieneś samodzielnie zainstalować stosowny pakiet za pośrednictwem polecenia apt-get
albo narzędzia Synaptic. Tak jak w przypadku Firefoksa, oprócz programu głównego do dyspo-
zycji będziesz miał szereg wtyczek rozbudowujących czytnik poczty i grup dyskusyjnych, jakim
jest Thunderbird, o mnóstwo dodatkowych funkcji.
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Rysunek 5.6. Standardowy wygląd programu Evolution; po lewej widać przyciski przełączające widok poczty,
książki adresowej, kalendarza i zaplanowanych zadań

Rysunek 5.7. Panel ustawień kalendarza i zadań, w którym dochodzi do wymiany istotnych
informacji ze współpracownikami — tu można między innymi ustawić datę i godzinę
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Rysunek 5.8. Kompan Firefoksa — program pocztowy Thunderbird, używany na całym świecie

Program KMail

Użytkownicy preferujący środowisko graficzne KDE (K Desktop Environment) zamiast domyśl-
nego dla dystrybucji Ubuntu środowiska GNOME mogą korzystać również z programu KMail.
KMail bez problemu będzie obsługiwał każdy, kto wcześniej korzystał z programu Outlook
Express albo Mozilla Mail. Wśród przydatniejszych funkcji programu KMail jest możliwość
wybrania formatu skrzynki pocztowej (mbox albo maildir), porządkowania wiadomości według
wątków czy filtrowanie poczty odbieranej od MTA. Okno główne programu prezentowane jest na
rysunku 5.9. KMail obsługuje protokół IMAP, pozwala na zaawansowane filtrowanie, korzy-
stanie z najpopularniejszych formatów skrzynek pocztowych i łatwo integruje się z oprogramo-
waniem MDA, w tym programami Procmail, Spamassasin i innymi.

Pozostałe programy pocztowe

Programy pocztowe włączone do dystrybucji Ubuntu nie wyczerpują rzecz jasna listy tego typu
aplikacji, dostępnych użytkownikom Linuksa. Np. program Claws Mail jest bardzo popularny —
udostępnia on funkcję sprawdzania pisowni i nadaje się do wykorzystywania w środowiskach
sieciowych, w których zasoby pamięci RAM i narzuty transmisji sieciowych są na wagę złota. Zrzut
ekranu z działającej aplikacji Claws widać na rysunku 5.10.
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Rysunek 5.9. Program pocztowy KMail — jeden z flagowych programów środowiska KDE

Rysunek 5.10. Claws Mail to bardzo oszczędny i efektywny, a przy tym całkiem rozbudowany program
pocztowy
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Czytniki RSS
RSS to jeden z protokołów osławionego Web 2.0, czyli sieci WWW następnej generacji. Protokół
RSS jest w użyciu już od ładnych paru lat, ale zwłaszcza ostatnio jego znaczenie mocno wzrosło,
głównie dzięki zastosowaniu go na wielu ważnych i popularnych portalach i serwisach.

Główną zaletą protokołu RSS jest szybki i łatwy dostęp do wiadomości publikowanych w wybra-
nych do obserwacji serwisach WWW w dowolnym momencie i bez konieczności ręcznego prze-
szukiwania tych serwisów. W niektórych serwisach w ten sposób rozprowadzane są jedynie
nagłówki doniesień, w innych możemy w czytnikach RSS cieszyć się kompletnymi artykułami.
Tzw. kanały RSS można obsługiwać na wiele różnych sposobów — wystarczy do tego choćby
przeglądarka WWW!

Firefox

Firefox implementuje protokół RSS w postaci tak zwanych dynamicznych zakładek (Live Book-
marks, zobacz rysunek 5.11), które są zasadniczo zakładkami z podzakładkami, z których każda
odnosi się do nowej strony z wybranego serwisu WWW. Osobiście lubię w ten sposób zebrać
kilka najczęściej przeglądanych serwisów na wspólnej zakładce Wiadomości, którą umieszczam
na pasku narzędzi przeglądarki i dzięki której mogę szybko przejrzeć napływające doniesienia
i wybrać najciekawsze artykuły.

Rysunek 5.11.
Dynamiczne zakładki
w przeglądarce Firefox
pozwalają na wygodne
śledzenie doniesień
z ulubionych serwisów
WWW

Liferea

Nie wszyscy lubią przeglądać doniesienia RSS w oknie przeglądarki. Największą niedogodnością
obsługi RSS w Firefoksie jest to, że poszczególne doniesienia są widoczne jedynie jako nagłówki,
brakuje pełnej treści — trzeba się po nią odwołać do strony docelowego serwisu. Dlatego właśnie
popularnymi narzędziami do obsługi kanałów RSS są specjalizowane czytniki; przykładem takiego
czytnika (i jednym z lepszych przedstawicieli gatunku) jest program Liferea (rysunek 5.12).
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Rysunek 5.12.
Za pomocą
fantastycznego
czytnika RSS Liferea
będziesz zawsze
na bieżąco

Program ten nie jest instalowany domyślnie, ale można go łatwo doinstalować samemu za pomocą
narzędzi do zarządzania pakietami. Po zainstalowaniu powinien się on pojawić w menu Apli-
kacje/Internet pod nazwą Czytnik wiadomości RSS Liferea.

W standardowej instalacji program Liferea ma zdefiniowanych kilkanaście popularnych kana-
łów RSS, jak Planet Debian, Groklaw czy Slashdot (również polskich). Dodawanie nowych jest
zresztą zupełnie proste — wystarczy z menu Subskrypcje wywołać opcję Nowa Subskrypcja i wkleić
do wyświetlonego pola odpowiedni adres URL. Po zdefiniowaniu subskrypcji Liferea pobierze
z serwera wszystkie dostępne w niej bieżące doniesienia i wyświetli jej nazwę w panelu po lewej
stronie, umożliwiając przeglądanie i czytanie doniesień.

Komunikator Pidgin
Komunikatory internetowe (ang. instant messengers — IM) to jedna z głównych form komuni-
kacji międzyludzkiej za pośrednictwem sieci internetowej. W Ameryce do sukcesu tego rodzaju
komunikacji walnie przyczynił się serwis AOL, ale dziś na całym świecie działa mnóstwo sieci
komunikatorów — użytkownicy mają więc duży wybór.

Obecnie komunikatory internetowe przestały być programami wyłącznie do zabawy i utrzy-
mywania kontaktów towarzyskich: teraz z szybkiej komunikacji sieciowej korzysta się po-
wszechnie również w środowiskach korporacyjnych, a także pomiędzy przedsiębiorstwami.
Program Pidgin, obsługujący wiele różnych protokołów IM, pozwala na podłączenie się do
niemalże dowolnej sieci komunikatorów — do wyboru mamy AIM, MSN, Jabber, a także
królujący w Polsce protokół Gadu-Gadu. Pidgin wywołuje się z menu Aplikacje/Internet, gdzie
występuje pod nazwą Komunikator Pidgin (patrz rysunek 5.13).
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Rysunek 5.13.
Pidgin to szwajcarski
scyzoryk w świecie
komunikatorów
internetowych
— może działać
w najróżniejszych
sieciach IM

Obsługa Pidgina jest prosta — przy pierwszym uruchamianiu programu zostaniesz poproszony
o utworzenie nowego konta, jak na rysunku 5.14.

Rysunek 5.14.
W Pidginie utworzenie
konta odpowiadającego
sieciom komunikatorów
internetowych jest
całkiem proste: wybiera
się protokół
(AIM, MSN, GG itd.)
i wprowadza swój
identyfikator w danej
sieci oraz hasło; potem
wystarczy kliknąć
przycisk Zapisz,
a Pidgin automatycznie
podłączy się do sieci;
jeśli nasi znajomi będą
akurat dostępni, pojawią
się na liście znajomych
(jak na rysunku 5.13)

Internet Relay Chat
Protokół IRC jest, zgodnie z dokumentami RFC-2812 oraz RFC-2813, protokołem telekonferencji
tekstowych. Podobnie jak protokół wymiany artykułów grup dyskusyjnych, IRC jest protokołem
typu klient-serwer. I choć rzadko użytkownicy domowi uruchamiają własne serwery IRC, w dys-
trybucji Ubuntu da się to zrobić. Zazwyczaj jednak korzysta się z publicznie dostępnych serwerów
IRC, odwołując się do nich za pośrednictwem klientów IRC.
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Użytkownicy Ubuntu mają do dyspozycji kilka programów klientów protokołu IRC, działających
w trybie graficznym; są to XChat, licq oraz Seamonkeychat. Żaden z nich nie jest jednak progra-
mem domyślnym. Dystrybucja zawiera też programy klientów działające w trybie tekstowym,
jak np. epic i licq (dla miłośników konsoli). Ci spośród Czytelników, którzy nie mają jeszcze
ulubionego klienta IRC, mogą wypróbować wszystkie po kolei.

Ostrzeżenie
Ze względu na ryzyko włamania nie powinno się korzystać z klien-
tów protokołu IRC, dysponując uprawnieniami użytkownika root.
Najlepiej na potrzeby pogawędek IRC utworzyć osobne konto. Aby
więc po zalogowaniu się na konto użytkownika root skorzystać
z programu X-Chat, należałoby wykonać w oknie terminala pole-
cenie su, przejmując tożsamość użytkownika konta wytypowanego
do pogawędek, i dopiero wtedy wykonać polecenie xchat, urucha-
miające program klienta IRC.

Jednym z popularniejszych programów do pogawędek w Linuksie jest X-Chat, i właśnie on będzie
przedmiotem omówienia zawartego w tym podrozdziale. Dokumentacja programu instalowana
jest w katalogu /usr/share/doc/xchat. Warto się z nią zapoznać jeszcze przed uruchomieniem pro-
gramu, aby przyswoić sobie choćby podstawy protokołu IRC. Program X-Chat jest dostępny w pa-
kiecie xchat — po jego zainstalowaniu w menu Aplikacje/Internet pojawi się pozycja XChat IRC.
Jak zawsze, program można też uruchomić poleceniem wykonanym w oknie terminala:

$ xchat &

Program X-Chat pozwala użytkownikowi na przypisanie do swojego konta trzech różnych pseu-
donimów, zwanych w nomenklaturze protokołu IRC nickami. Można też określić swoje imię
i nazwisko, jednak większość uczestników IRC-owych pogawędek nie ujawnia swoich prawdzi-
wych imion ani nazwisk — przyjęło się więc, że informacje te mogą zostać podane dowolnie.
Dzięki wybraniu wielu pseudonimów użytkownik może wielokrotnie dołączać się do kanałów,
z których został wcześniej usunięty.

W oknie programu X-Chat, wyświetlanym bezpośrednio po uruchomieniu, znajduje się lista ser-
werów IRC (patrz rysunek 5.15). Połączenie z serwerem inicjuje się dwukrotnie klikając wybraną
nazwę serwera. Listę kanałów obsługiwanych przez serwer wywołuje się, wybierając z menu
Window pozycję Channel List. W wyświetlonym oknie X-Chat Channel List można wybrać kanał
tematyczny; do kanału przystępuje się dwukrotnie klikając wpis reprezentujący kanał.

Po wybraniu kanału można przyłączyć się do prowadzonej w jego ramach konwersacji, której
przebieg można śledzić w oknie głównym programu X-Chat. Wypowiedzi uczestników kanału
wyświetlane są w kolejnych wierszach okna — nowe komunikaty wypierają przy tym starsze,
powodując przesunięcie poprzedniej zawartości okna w górę. Przykład przebiegu rozmowy widać
na rysunku 5.16.
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Rysunek 5.15.
Okno wyboru serwera
programu X-Chat

Rysunek 5.16. Przyłącz się do sieciowych pogaduszek o swojej dystrybucji

Grupy dyskusyjne Usenet
Koncepcja grup dyskusyjnych zrewolucjonizowała sposób wymiany informacji pomiędzy ludźmi
korzystającymi z sieci komputerowych. Sieć Usenet stworzyła nową jakość w elektronicznej
komunikacji dużych grup osób, skupionych wokół wspólnej idei czy problemu. Jak się niebawem
okaże, wiele z tych koncepcji zostało przyjętych również do nowocześniejszych metod komuni-
kacji w zespole.
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Nieokrzesani gawędziarze…

Nie należy być zaskoczonym obcesowością uczestników pogawędek i niedostatkami języka
wykorzystywanego na kanałach publicznych serwerów IRC. Bolączką kanałów IRC są
najróżniejsze przekleństwa i wyzwiska. Aby uniknąć brutalnego, werbalnego ataku
na swoją osobę i oszczędzić sobie lektury soczystych wiązanek w dowolnych językach
świata, warto stosować się do choćby najbardziej elementarnych zasad etykiety IRC,
w tym trzech podstawowych:
� nie korzystać z czcionek kolorowych, nie pisać wielkimi literami, nie opatrywać

tekstów niepotrzebnymi ozdobnikami (migające litery, sygnały dzwonka itd.);
� okazywać szacunek pozostałym uczestnikom kanału;
� ignorować osobników ignorujących dwie powyższe reguły.

Wskazówka
Użytkownicy systemu Ubuntu mogą uruchomić własny serwer IRC;
oprogramowanie serwera nie jest niestety dostępne w dystrybucji.
Sama procedura uruchamiania serwera nie jest też procedurą
banalną — wymaga ona znajomości systemu Linux i protokołu IRC.
Popularną implementacją serwera IRC jest program IRCd, dostępny
pod adresem ftp://ftp.irc.org/irc/server/. Przed pobraniem oprogra-
mowania warto zapoznać się z dokumentem publikowanym pod
adresem http://www.irchelp.org/irchelp/ircd/.

Grupy dyskusyjne sieci Usenet to rodzaj publicznie dostępnej tablicy ogłoszeniowej. Każdy użyt-
kownik może przystąpić do wybranych grup tematycznych i wysyłać do grupy wiadomości,
zwane tu artykułami. Artykuły te widoczne są dla wszystkich subskrybentów danej grupy tema-
tycznej. Niektóre z grup mają swoich opiekunów, którzy zajmują się akceptacją artykułów
przed ich opublikowaniem. Opiekunowie ci noszą miano moderatorów, a grupy z opiekunami —
grupami moderowanymi. Reszta grup to fora dostępne bez ograniczeń, co oznacza, że każdy sub-
skrybent grupy może samodzielnie wysyłać artykuły bez pośrednictwa moderatora. Artykuł prze-
słany do danej grupy tematycznej jest przekazywany do wszystkich węzłów sieci Usenet.

System grup dyskusyjnych tworzy hierarchię grup tematycznych; hierarchiczne uporządkowanie
tematów ułatwia wyszukiwanie interesujących danego użytkownika grup tematycznych. Poszcze-
gólne gałęzie hierarchii grupują pewne działy tematyczne; są więc gałęzie poświęcone szeroko
rozumianej nauce, odpoczynkowi, tematyce społecznej i technicznej. Nazwa każdej grupy dysku-
syjnej składa się z nazw coraz bardziej szczegółowych gałęzi tematycznych. Dla przykładu, grupa
dyskusyjna comp.laptops należy kategorii grup poświęconych komputerom, a ta konkretnie
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dotyczy komputerów przenośnych. Niekiedy hierarchia ma głębokość wielu poziomów. Przy-
kładem może być grupa comp.databases.oracle.server, poświęcona kwestiom związanym z ser-
werem baz danych firmy Oracle.

Uwaga
Format artykułów przesyłanych do grup dyskusyjnych musi ściśle
odpowiadać wytycznym zawartym w dokumencie RFC-1036. Każdy
z artykułów musi w szczególności składać się z dwóch odrębnych
części: wierszy nagłówka i właściwej treści artykułu.

Wiersze nagłówka zawierają informacje o twórcy i momencie opu-
blikowania artykułu. Właściwa treść artykułu powinna zaś zawierać
wyłącznie znaki z zestawu ASCII. W artykułach nie można umiesz-
czać znaków spoza tego zestawu, ani żadnych plików binarnych.
W celu obejścia tego ograniczenia, pliki binarne są przed publika-
cją w grupach dyskusyjnych konwertowane do postaci tekstowej, za
pośrednictwem klasycznego uniksowego programu uuencode, ewen-
tualnie z wykorzystaniem nieco nowocześniejszego protokołu MIME.
Wynikowy plik tekstowy może zostać opublikowany w grupie dysku-
syjnej, a jej subskrybenci po jego pobraniu przywracają jego pier-
wotną, binarną postać, korzystając z programów dekodujących.

W ramach grupy dyskusyjnej wyróżnia się jeszcze jedną jednostkę organizacji artykułów: wątek.
Wątek może zawierać jeden bądź wiele artykułów od różnych subskrybentów, wysyłanych do
grupy w odpowiedzi na artykuł innego subskrybenta. Niektóre czytniki grup dyskusyjnych pozwa-
lają na organizowanie artykułów właśnie w ramach wątków i śledzenie ich rozwoju. Znakomicie
ułatwia to śledzenie i uczestnictwo w rozrastającym się wątku dyskusji.

Wskazówka
Darmowy serwer grup dyskusyjnych news.gmane.org działa jako
bramka udostępniająca listy dystrybucyjne poczty elektronicznej
Red Hat i Ubuntu w formacie artykułów grup dyskusyjnych. To wy-
godny sposób na czytanie uporządkowanych według wątków wia-
domości pochodzących z list dystrybucyjnych — niekiedy znacznie
wygodniejszy niż źródłowe archiwa tych list.

Protokół definiujący sposób transmisji artykułów grup dyskusyjnych pomiędzy węzłami sieci
to protokół NNTP (ang. Network News Transfer Protocol), zdefiniowany dokumentem RFC-977
(baza dokumentów RFC dostępna jest między innymi pod adresem ftp://metalab.unc.edu/pub/
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docs/rfc/; indeks dokumentów zapisany jest w pliku rfc-index.txt). Protokół NNTP projekto-
wany był jako prosty protokół w architekturze klient-serwer, pozwalający dwóm węzłom sieci
na efektywną wymianę artykułów.

Czytnik grup dyskusyjnych Pan
Niezależnie od tego, czy w systemie Ubuntu działa serwer grup dyskusyjnych, użytkownik
systemu może odczytywać i wysyłać artykuły grup dyskusyjnych; wystarczy, że skorzysta z odpo-
wiedniego programu, zwanego czytnikiem grup dyskusyjnych. Korzystanie z czytnika grup dys-
kusyjnych wymaga jedynie nawiązania połączenia z serwerem grup dyskusyjnych — nie jest
istotne, czy serwer ten będzie uruchomiony na węźle lokalnym, czy gdzieś na drugim końcu
świata.

Dla systemów z rodziny UNIX dostępnych jest co najmniej kilka znakomitych programów umoż-
liwiających nawiązanie połączenia z serwerem grup dyskusyjnych i odczytywanie i publikowanie
artykułów. Jako przykład posłuży nam tu program Pan.

Pan to czytnik grup dyskusyjnych działający w trybie graficznym (konkretnie w środowisku
GNOME); jest domyślną aplikacją obsługi grup dyskusyjnych w dystrybucji Ubuntu. Jeśli w sys-
temie zainstalowane są biblioteki środowiska GNOME (a domyślnie są instalowane), program
Pan można wykorzystać również w środowisku K Desktop Environment (KDE). Program Pan
udostępnia funkcję pobierania i wyświetlania wszystkich dostępnych grup dyskusyjnych wraz
z dostępnymi na nich artykułami. Program uruchamia się za pośrednictwem odpowiedniej pozycji
menu, ewentualnie za pośrednictwem wykonanego w oknie terminala polecenia pan &. Pan
obsługuje artykuły wieloczęściowe oraz kodowanie i dekodowanie zgodne z algorytmem yenc.
Okno programu Pan widać na rysunku 5.17.

Przy okazji pierwszego uruchamiania programu wyświetlany jest kreator konfiguracji, pomocny
w definiowaniu konta grup dyskusyjnych: podaje się tu nazwę serwera NNTP, numer portu
i opcjonalnie nazwę konta oraz hasło (nie wszystkie serwery wymagają logowania). Można też tu
określić czas usuwania wiadomości z lokalnego indeksu, a także ustawić ranking serwera, czyli jego
miejsce na liście serwerów odpytywanych w kolejności. Po zakończeniu wprowadzania usta-
wień zobaczysz listę grup dyskusyjnych pobranych z serwera (jej pobranie może trochę potrwać).
Jeśli zechcesz zmienić serwer obsługujący grupy dyskusyjne albo dodać dodatkowy serwer,
możesz to zrobić za pośrednictwem opcji Edit/Edit News Servers, wywołującej okno listy ser-
werów; każdy serwer można definiować z osobna w oknie edycji (rysunek 5.18). Edycję definicji
serwera wywołuje się przyciskiem Edytuj; można też dodawać nowe serwery (Dodaj) albo usuwać
już zdefiniowane z listy (Usuń).
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Rysunek 5.17. Czytnik Pan działający w trybie graficznym to jeden z najlepiej prezentujących się programów
dla Linuksa; tu widać grupę dyskusyjną pl.comp.os.linux

Rysunek 5.18.
Okno konfiguracji
serwera w czytniku Pan

Wideokonferencje w programie Ekiga
Ekiga to aplikacja pozwalająca na przeprowadzanie wideokonferencji, z dwukierunkowym prze-
kazem głosu i sekwencji obrazów za pośrednictwem sieci internet. Przy telekonferencji głosowej
aplikacja korzysta z protokołu H.323, znanego też jako Voice over IP (VoIP). Ekiga przypomina
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produkt firmy Microsoft o nazwie NetMeeting; instalowany w dystrybucji Ubuntu jako domyślny
klient wideokonferencji.

Przed skorzystaniem z niewątpliwie atrakcyjnej możliwości realizacji wideokonferencji powinie-
neś skonfigurować w systemie kartę dźwiękową (koniecznie z trybem pełnego dupleksu) oraz
urządzenie video (zobacz rozdział 7., „Aplikacje multimedialne”) oraz kamerę internetową.

Ekigę wywołuje się z menu Internet, z pozycji Telefon Ekiga. Przy pierwszym uruchamianiu
aplikacji wywoływany jest kreator konfiguracji z czterema planszami konfiguracyjnymi. Na nich
wpisujesz swoje dane, adres poczty elektronicznej, położenie geograficzne, tu też określasz typ
połączenia. Ustawienia urządzeń dźwięku i wideo są wykrywane automatycznie; można je podej-
rzeć za pomocą menu preferencji. Na rysunku 5.19 widać program Ekiga w akcji, gotowy do wy-
brania numeru naszego znajomego.

Rysunek 5.19.
Program Ekiga jest
zaskakująco prosty
w obsłudze; pożytek
mogą mieć z niego
również użytkownicy
komputerów
pozbawionych kamer
— w miejsce obrazu
z kamery można
wskazać statyczny
obraz zastępczy

Korzystanie z możliwości konferencyjnych programu Ekigi oznacza konieczność zarejestrowa-
nia konta w serwisie http://www.ekiga.net/; rejestracja odbywa się automatycznie w ramach
początkowej konfiguracji programu.

Na stronie domowej projektu Ekiga znajdziesz wyczerpujące informacje i dokumentację —
powinieneś zapoznać się z publikowanymi tam dokumentami, jeszcze zanim zaczniesz korzystać
z Ekigi. Nie od rzeczy byłoby też zapoznanie się z technologią VoIP jako taką, choćby z artykułu
publikowanego pod adresem http://freshmeat.net/articles/view/430/.
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Uwaga
Jeśli zamierzasz często korzystać z telefonii VoIP za pomocą takich
programów jak Ekiga, szybko znuży Cię ciągłe wpisywanie długich
adresów IP identyfikujących połączenia. Aby tego uniknąć, możesz
skorzystać z pośrednika — podobnego co do zasady do serwera
DNS — który tłumaczy nazwy na stosowne adresy IP. Jednym
z takich narzędzi jest OpenH323 Gatekeeper. Nie ma go co prawda
w Ubuntu, ale można go sobie pobrać i zainstalować z witryny
http://www.gnugk.org/.

Warto zajrzeć
� http://www.mozilla.com/ — strona domowa Firefoksa, Thunderbirda i innych projektów

spod egidy Mozilli.
� http://www.spreadfirefox.com — strona zachęcająca na wszelkie możliwe sposoby do sto-

sowania Firefoksa; może przekona najbardziej zatwardziałych zwolenników Internet
Explorera.

� http://www.konqueror.org/ — strona domowa projektu Konqueror.
� http://www.claws-mail.org/ — strona domowa programu pocztowego Claws.
� http://ekiga.net/ — tu można się zapisać na darmowe konto SIP do stosowania z pro-

gramem Ekiga.




