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Linux rulzz!
Vložil/a cm3l1k1 [1], 18 Leden, 2005 - 20:18

Fun [2]
GNU/Linux a BSD [3]

gabriel poslal uzasnou povidku o tom co se vam muze stat, pokud to budete s Linuxem prehanet ;o)
Prolog: Jednoho dne se rabimu doneslo, ze se ve Vorkach zdrzuje pravy odbornik na pomluvy, ktery
se vtira vericim, vyptava se jich na jejich rabina, a pritom nesetri narazkami ani jedovatostmi. Rabin
Icikl si ho dal zavolat a rekl:
"Tak ty chces o mne roztrusovat pomluvy? Co se toho tyce, vim toho ja vic nez ty. Posad se a
pozorne me poslouchej. Budu ti o sobe povidat veci, ktere jsou horsi nez vsechno, co o mne
vypravis..."
(Elie Wiesel, Pribehy proti smutku, str. 185)
Rulez!
12.4.

Jedno z Deseti prikazani zni Nepokrades - proto jsem nikdy neuvazoval
o porizeni nelegalni kopie Windows. Avsak muj DOS ktery jsem dostal
spolu s pocitacem mi prece jen pripada ponekud zastaraly. Zacinam tedy
setrit na legalni Windows.

20.4.

Dneska jsem pred domem zahledl zvlastni pruvod - mladi prijemni
usmevavi lide v cernych a bilych habitech tancili kolem alegorickeho
vozu s tucnakem. Zpivali: "Linux rulez - Windows sucks."
Jejich vudce - Larry Lamer - mi dal kontakt na pravidelne srazy
komunity, kam mohu prijit kdykoli budu chtit. Hmmm... o tomto systemu
jsem jiz trochu slysel, free alternativa k Windows...

25.4.

Dnes jsem se osmelil a konecne se sel podivat na jedno setkani
komunity Larryho Lamera. uchvatne. Larry siri zvest o Linuxu po celem
svete - jeho kocovna komunita je nyni na nejaky cas v nasem meste,
posleze poputuji dale. Sice jsem prilis nerozumel vetsine z toho,
o cem tito mladi lide diskutovali, ale ta celkova atmosfera se mi
libila. Zpivali jsme pisne: "Boot Linux, LOADLIN code",
"Kdyby byly Windowsy...", "Linux rulez, Win sucks" a podobne.

10.5.

Po par navstevach komunity se zacinam trochu dostavat do obrazu. Dnes
jsem byl poprve pritomen ritualu Rozbijeni Oken. Dostal jsem tricko
s tucnackem. Venku na ulici jsem dostal chut zakricet "Linux rulez!"
ale divali se na me jako na blazna.

14.5.

Manzelka mi nerozumi. Ach jo. Popisoval jsem ji nadsene vse kolem nove
objeveneho systemu. Zakroutila hlavou a zeptala se co ze je to za
tyjatr kdyz jde jen o operacni system. zenska jedna hloupa. U Larryho
Lamera jsme se dneska bavili o nevyhodach wokennich programu. Vsichni
nadavali, jak jsou strasne nenazrane: spotrebuji vzdycky ohromne
mnozstvi mista na disku, no hruza.

15.5.

Tak - obdrzel jsem CDcko s Linuxem. Za cenu media, samozrejme. Zeptal
jsem se na instalaci - budu pro Linux muset vyhradit minimalne 1GB
velky diskovy oddil, radeji vsak 2GB. Instalace systemu na nem zabere
v prumeru 500MB, plna pak 1.2GB. A jeste musim vyhradit odkladaci
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prostor - protoze mam 64MB RAM, tak bude stacit 128MB na disku.
17.5.

Larry Lamer dnes behem prednasky prohlasil: "Musim si vyvencit
tucnacka" a odesel. Nastala druzna debata zaku mezi sebou. Kdosi se me
zeptal: "Co mas za Linux? Ukaz CD!" Ukazal jsem mu CD. "Pche - to je
RedHat. No fuuj - ten pouzivaji jen lamy. Ja mam SuSe." Druhy student
oponoval: "Ale jdi - SuSe je strasne neprehledny. A jsou tam chybky.
Debian rulez." Treti se vlozil do debaty: "Debian? Moc klikaci.
Slackware je jedinej pravej Linux." "Ale tenhle BFU prece nemuze
instalovat Slacka..." rekli mi, ze BFU znamena Bezny Franta Uzivatel.
Tehdy jsem si poprve uvedomil rozdily a spory uvnitr komunity.
Distribuce Linuxu: RedHat versus Debian. Graficke prostredi: KDE
versus GNOME. Textove editory: Vim versus Emacs. A tak dale, a tak
podobne.

20.5.

Tak - konecne jsem to zkusil. Nainstaloval jsem ten system pekne podle
prirucky. Ale po instalaci se system restartoval a uz se nenatahl.
V praci jsem si nasel na netu, ze BFU znamena Bloody Fucking User.
Deprese, ktere mi prelecili v mladi, se znovu vraceji...

22.5.

V komunite mi vysvetlili, ze jsem luzr, protoze nevim, ze zavadec LILO
nedokaze zavest jadro systemu, kdyz je ulozeno dal nez na sektoru
cislo 1024. Moc jsem nepochopil o co jde ale budiz. Pry za to
samozrejme nemuze Linux, ale BIOS pocitace. Jeden linuxak prisel ke
mne domu, nabootoval z diskety a opravil to. Slava.

23.5.

Zadna slava. Na nektery muj hardware neexistuji pod Linuxem ovladace,
takze rozbehnu jen prikazovou radku. Poradil jsem se s Larrym co mam
koupit za zelezo. Pomohl me - za situaci samozrejme nemuze Linux, ale
vyrobci hardwaru, kteri davaji specifikace jen Billovi. Takze penize,
ktere jsem si setril na legalni verzi Windows, jsem dnes vrazil do
Linux-compatible hardwaru. Co bych pro svuj free system neudelal, ze.

24.5.

Dnes jsem se rozloucil s Larrym - linuxova skupinka odjizdi sirit viru
do dalsiho mesta. Popral jsem jim hodne stesti. Nyni si budu muset se
vsim poradit sam. Je to vsechno tak dobrodruzne a vzrusujici.

25.5.

Dnes privezli ten hardware. Konecne to chodi! Zapnul jsem graficke
rozhrani. Jak jsem byl zvykly z radky, spustil jsem Midnight
Commandera (coz je neco jako Norton). Avsak u MC v okne nefungovala
vetsina klavesovych zkratek. V dokumentaci jsem narazil na zminku
o definicich terminalu a ze nemusi byt kompletni. Hmmm...terminaly
se pouzivaly nekdy v 70tych letech, pokud vim.

26.5.

Nasel jsem to - cely vecer jsem si zkousel hrat s definicemi terminalu
tak, aby ten Midnight fungoval. Manzelka na mne nalehala at jdu do
postele. Jsou tu taky hry: miny, tetris, solitaire,
xbill (zabijeni Gatese! Wow!).

27.5.

Dnes jsem si zkousel nainstalovat novou hru - pry bomba. Doma jeste
nemame Internet, tak jsem to tahal z prace po disketach. Zkusil jsem
nainstalovat soubor GreatGame.i386.rpm . Oznamil mi ze potrebuje
knihovnu SuperLib a taky novou verzi ceckove knihovny glibc. Taky jsem
zjistil,ze to neumi psat cesky - misto ceskych znaku se objevuji
jakesi divne a napsat taky nejdou. Na netu jsem se na to dival ...
resi se to zvlast pro textovy rezim a pro grafiku. Hmmm...

30.5.

Dnes jsem v praci hledal balicky na tu cestinu. sef mel nejaky reci,
ze pry moc nepracuju nebo co. Nasel jsem SuperLib a glibc. Doma jsem
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se nemohl dockat...upgrade glibc probehlo bez problemu, avsak zahy
jsem zjistil, ze nektere programy s novou knihovnou nechodi. Budu je
muset upgradovat taky. SuperLib potrebuje ke svemu chodu ExtraLib,
kterou nemam. Ach jo.
2.6.

Hura! cestina jede! Ten pocit vitezstvi kdy jsem to konecne rozchodil
je fantasticky... Sehnal jsem ExtraLib.i386.rpm, ale je to verze,
ktera potrebuje novou verzi instalatoru RPM balicku, grrr. Taky jsem
zjistil, ze programky pro prehravani zvuku blbnou. Kvuli tomu jsem
domu prinesl zdrojak a dal se do kompilovani. Vyhodilo to jakysi
nesmysl ze neni definovany S_IFMT . Jeden program, kdyz jsem ho
instaloval, rekl ze potrebuje soubor libNo Ale jak ho najit? zadny
balicek se tak nejmenuje.

4.6.

Badal jsem nad temi problemy. Prolezam dokumentaci, ctu vsechno mozne.
V praci me prelozili do podrizenejsi pozice, pry aby dohledli na to,
ze pracuju a ne surfuju po netu.

6.6.

Prisel jsem na to! V prvnim pripade se musi napsat
"#define S_IFMT __S_IFMT". Program je z obecneho UNIXu a v Linuxu se
to makro jmenuje jinak. Na hledani souboru v baliccich existuje
jednoduchy skriptik: "#!/bin/sh for F in * do if rpm -qlp $F |
fgrep -q $1 ; then echo $F ; fi ; done" ... ze jsem na to neprisel
driv...

7.6.

Ma manzelka si stezuje ze mi nerozumi. Pry nevi co to znamena
"s pouzitim sdilenych knihoven zkompilovat snidani". Odpovidam, ze to
nevadi, ze Linux rulez. Diva se divne.

8.6.

Dneska mi to zatuhlo. Jak se povida o Windowsech - proste tuhy, neslo
nic zmacknout, prihlasit se, ohlasit se. Na chatu jsem potkal lidi
z komunity, pry to neni mozny, pry jsem to blbe konfiguroval...
Po resetu to nabehlo, ale uz k tomu nemam tu duveru jako driv.

9.6.

Ach jo. Zkusil jsem zalohovat
v pripade krachu. Misto "tar
"tar cf /dev/hda1 /dev/tape"
zapisovala na disk a smazala

12.6.

Znovu instaluju a nastavuju to co jsem uz jednou mel. Nektere veci si
nepamatuju, tak vzpominam a kleju. Znovu jsem stahl GreatGame,
SuperLib a ExtraLib. ExtraLib potrebuje MegaLib.

13.6.

Dnes jsem v praci cely den stahoval skiny. To jsou ruzne vzhledy
grafickych rozhrani. Takze KDE muze vypadat jako WindowMaker,
WindowMaker muze vypadat jako IceWM a IceWM muze vypadat jako KDE.
Linux rulez!

14.6.

Manzelka me opustila - odchazi k mamince, pry se ji vubec nevenuju.
Pokrcil jsem rameny. Stejne me od jiste doby vice vzrusuji shellove
skripty a WindowMaker...

16.6.

Konecne jsem nainstaloval GreatGame. Je to vsak zkusebni verze, takze
stale pada. Zkusil jsem ceckovy preprocesor pouzit mimo cecko ale
nemuzu ho najit.

20.6.

Sehnal jsem vynikajici editor HTML stranek. Presne odpovida mym
pozadavkum, akorat ze v nem nejdou psat ceska pismena s diakritikou,
program misto nich jen pipne. S tim jsem se tu na Linuxu setkal jiz

na pasku, abych mel data ulozena
cf /dev/tape /dev/hda1" jsem napsal
cimz jsem dosahl opacneho efektu - paska
vsechna data. Jedu zase odznova.
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drive, avsak ted me to vazne stve.
21.6.

Napsal jsem autorovi toho HTML programu. Odepsal, ze program zatim
podporuje pouze evropske a severoamericke jazyky. Take ho pry zajima,
zda je ceska republika v Asii nebo v Africe. Podobny pristup k nasim
znakum je mozna v zahranici typicky, ach jo. Zacal jsem v byte videt
tucnacky a okynka. Honili se navzajem. Vzal jsem si prasek na spani.

23.6.

Dnes jsem konecne domu nainstaloval internet. U modemu to sice porad
psalo "resource temporarily unavailable", ale po pouhych peti hodinach
jsem to rozchodil. Zkusil jsem pustit e-banking. Ani jeden ze tri
prohlizecu (Mozilla,Konqueror,Opera) se na ty stranky nedostal.
Na konferenci mi rekli, ze za to muzou autori stranek, kteri pisi jen
pro Explorer. A ublizuji tim malemu tucnackovi, ze se nestydi! Na tom
netu jsou nekde problemy s cestinou, tak hledam a nastavuji
a hledam...

30.6.

Provokace! Dnes jsem prisel do prace a tam byly zapnute Windows! Urcite
narazka na me jako na Linuxaka! Byl jsem si stezovat za sefem.
Povidal, ze tam ty Windows prece byly celou dobu. Tvaril se nejak
divne. Mel v kancelari otevrene wokno - podezrele!! Byl jsem si
stezovat u reditele. Sedel zrovna u pocitace a na nem - Windows! Je to
dalekosahlejsi spiknuti nez jsem si myslel! A v kancelari mel zavrene
wokno - podezrele!!

2.7.

Na mem compu doma byl hacker. Urcite po mne jdou (pri prihlaseni to
vzdycky pise kdy jsem se prihlasil naposledy - to znamena ze me nekdo
sleduje!) Manzelka mi poslala e-mailem wordovy dokument. Nedari se mi
ho otevrit, takze nevim jestli se chce vratit nebo pozadat o rozvod.
Dale se poustim do konfigurace. Ztracim pojem o case.

5.7.

Uz jsem na
se spikli
ovladnout
po mne...

to prisel! Vypracoval jsem dokonalou teorii: urcite
muj sef, Bill Gates, Karel Gott a moje manzelka - chteji
svet a protoze ja jsem jediny, kdo tomu muze zabranit, jdou
Pujdu s tim zitra na policii.

10.10. Nyni se mam velmi dobre. Tady v pavilonu 605 je klidek, ctu si pohadky
a basnicky a divam se na televizi. Nevadi ani ze mi primar zakazal
cist cokoliv tykajici se pocitacu. Pouze Linuxu muzu podekovat za to,
ze nemusim chodit do prace a mam bez namahy strechu nad hlavou.
Za svuj invalidni duchod si kupuji sve oblibene sladkosti Kinder
Pingui. Obcas se dostanu do euforie a zacnu vsechny kolem zurive
presvedcovat ze LINUX RULEZ. Pokud moc kricim, doktorka mi predepise
elektrosoky. Tak - uz mas ma ovecko (ehm - tucnacku) davno spat,
dobrou noc.
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