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Rysunek 1: Logo dystrybucji

1 Uruchomienie:

Knoppix jest to dystrybucja Linuxa oprarta na Debianie, którą możemy uru-
chomić z dysku twardego, pendrive’a, karty SD oraz z płyty DVD (każdą
wersję poniżej Knoppix 7.4 nawet z CD).
Dystrybucję Knoppix w wersji polskiej można uruchomić w trybie 32-bitowym
oraz 64-bitowym.
Żeby to zrobić wystarczy przy uruchomianiu dodać komendę ’lang=pl’.
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2 Możliwości i zalety dystrybucji Knoppix:

1) Pierwszą zaletą korzystania z Knoppixa jaka nasówa się na myśl jest moż-
liwość uruchomienia go z płyty DVD szczególnie gdy decydując się na wybór
konkretnej dystrybucji Linuxa nie mamy zbyt wiele wolnego miejsca na par-
tycjach komputera bądź też nie chcemy jej poświęcać, a sam koszt naszej
inwestycji w płytę DVD będzie znacznie mniejszy niż w przypadku zakupu
pendrive’a.

2) Następną pozytywną cechą korzystania z tej dystrybucji jest tworzenie wir-
tualnego systemu plików w pamięci RAM podczas pracy Knoppixa. Wszyst-
kie partycje na dysku twardym montowane są tylko do odczytu, przez co nie
ma ryzyka przypadkowej utraty danych.

3) Kolejnym powodem do wyboru tej dystrybucji jest łatwe zarządzanie opro-
gramowaniem dzięki nakładkom apt i Synaptic.

4) Linux wykorzystuje mechanizm tzw. konsoli wirtualnych, co bardzo uła-
twia pracę z systemem. Żeby się przełączać między konsolami, trzeba naciskać
klawisze funkcyjne od [F1] do [F5], przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy
[Ctrl Alt].

5) Jeśli chcemy w Knoppiksie edytować wygląd okna logowania do syste-
mu to mamy możliwość zmiany wielu parametrów: kolor, ikon, krój czcionek,
opcji dostępnych podczas logowania, czy nawet włączenie automatycznego
logowania na wybrane konto w systemie.

6) Mając na dysku zainstalowany Windows i programy użytkowe do nie-
go, możesz spróbować uruchomić je w Linuksie, używając WINE. WINE to
pakiet pozwalający uruchamiać bezpośrednio w Linuksie programy przezna-
czone do Windows.

7) Używając Knoppixa mamy możliwość oglądania filmów. Jeżeli płyta DVD
z filmem jest niezabezpieczona szyfrowaniem DCSS wystarczy wybrać pro-
gram Ogle, który znajdziemy w zakładce: — Multimedia — Video.
Jeśli jednak płyta z filmem jest zaszyfrowana to wcześniej konieczne jest
ściągnięcie z Internetu biblioteki ’libdvdcss’.
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8) W prosty i co ważne szybki sposób możemy wyszukiwać potrzebne
nam pliki. W tym celu korzystamy z polecenia ’find’ wywoływanego z wier-
sza poleceń.
(Na przykład: find / -name ”prezentacja.txt” -print )

9) Konfiguracja Knoppiksa polega głównie na edycji plików tekstowych (naj-
łatwiejszym narzędziem do tegojest program Midnight Commander),
co więcej Linux nie wymaga restertu w większości przypadków wprowadzo-
nych konfiguracji.

10) Środowisko Knoppix posiada wiele różnych programów, tak więc osoby
początkujące praktycznie nie muszą nic ściągać z Internetu.

Rysunek 2:
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3 Emulator DOS:

Zakres czynności jakie możemy wykonywać dzięki znajdującemu się w pro-
gramach Knoppixa emulatorowi DOS obejmuje:
- Zarządzanie pamięcią operacyjną (przydzielenie pamięci zadaniu, zwolnie-
nie pamięci).
- Sterowanie pracą urządzeń zewnętrznych (obsługa klawiatury, obsługa złącz
szeregowych i równoległych.
- Komunikację z użytkownikiem i udostępnianie pozostałych elementów opro-
gramowania.
- Kontrolę poprawności pracy sprzętu i organizację w sytuacjach awaryjnych
(brak urządzenia zewnętrznego, brak dostępu do urządzenia zewnętrznego,
błąd w pamięci operacyjnej, błąd odczytu z klawiatury, błąd zapisu w pa-
mięci zewnętrznej).

Rysunek 3: DOS
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4 Własny serwer (Apache):

Program Apache mieści się w zasobie programów jakie posiada omawiana
dystrybucja Linuxa. Jest to serwer na którym możemy umiejscowić np. wła-
sne strony internetowe. Daje nam to możliwość między innymi podłączenia
bazy danych jak również zezwolić na ograniczony dostęp dla widzów (np.
użytkownicy Internetu mogą oglądać zamieszczone w serwerze nasze strony
internetowe), a dodając opcję ’zpanel’ możemy stać się firmą oferującą Web
Hosting.

Rysunek 4: Apache HTTP server
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