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Fand na Linuxu?

 Je PC Fand od firmy ALIS, spol. s r.o. 
použitelný i na jiných operačních systémech?

 Neskončí v propadlišti dějin?
 Budeme moci provozovat 16 bitové aplikace i 

nadále i když Microsoft postupně omezuje jejich 
možnost spouštění?

 Nezahodíme své znalosti do koše?



  

Fand na Linuxu? … ANO

 Podpora 16 bitových aplikací v prostředí 
Windows je podle firmy Microsoft  ukončena. 
Po Windows 7 již nebude možné 16 bitové 
aplikace užívat.

 Je možnost užívat Fand a stávající aplikace v 
prostředí Linux? Odpověď zní: ANO.



  

Fand a Linux - Co je třeba?

 Co je třeba pro provoz Fandu na Linuxu?
 Člověk (jako vždy na prvním místě). Bez jeho chuti 

zkusit nepoznané to nepůjde.
 Fand a jeho aplikace.
 Linux, já jsem použit verzi Ubuntu postavenou na 

Debianu.
 Počítač, který zvládne Linux.
 Znalosti jak a co nastavit.



  

Potřebné aplikace Linuxu

 Linux (Ubuntu 9.04 nebo 10.04)
 Dosemu (emulátor DOS s FreeDOSem)
 Wine (umožní spouštět 32bitové Win aplikace)
 Adobe Reader (přímo od Adobe)
 Open Office (kancelářský balík OpenOffice.org)
 Firefox (nebo jiný webový prohlížeč)
 Samba pro sdílení dat v počítačové síti na 

serveru



  

Postup instalace Linuxu

 Stáhnout z internetu (www.ubuntu.cz) obraz 
disku a vypálit jej na CD

 Nastartovat počítač z tohoto disku, vybrat 
češtinu a pozorně si přečíst jednotlivé dotazy a 
odpovědět na ně.

 Po instalaci vlastního operačního systému 
doinstalovat podporu češtiny a doinstalovat 
potřebné aplikace (všechny, mimo Adobe, jsou 
součástí instalačního balíku)



  

Nastavení po instalaci

 Instalace DOSEMU je provedena s právy 
správce systému (root). Je tedy nutné nastavit 
práva na adresář a soubory pro uživatele.
Z terminálu (příkazové řádky) zadat:
sudo chown -c -R uživatel /home/uživatel/.dosemu/
sudo chgrp -c -R uživatel /home/uživatel/.dosemu/
sudo chmod -c -R 770 /home/uživatel/.dosemu/

Okruh oprávněných: 
1.číslice-uživatel, 2.číslice-skupina,3.číslice-ostatní
Práva:
7=RWX, 5=R-X, 0= --- (R=read, W=write, X=spusť)



  

Vytvoření spouštěče DOSEMU

 Na pracovní ploše 
vytvořit zástupce 
programu Dosemu.

 Jak?
Podobně jako ve 
Windows. 
Pravé tlačítko myši na 
ploše a 
”Vytvořit spouštěč”. 



  

Kde je co v Linuxu?

 Linux je velmi starý operační systém s pevnou 
logickou strukturou, vychází z Unixu a je 
navržen pro práci v počítačové síti.

 Každý uživatel má svůj adresář, kde se mu 
ukládají nejen jeho dokumenty, ale i veškerá 
nastavení. Tedy i nastavení a data dosemu. 
Tyto jsou v adresáři 
/home/JménoUživatele/.dosemu

 Linux je bezpečný. Každý soubor má možnost 
nastavení přístupových práv.



  

Struktura DOSEMU na disku

 V /home/uživatel je 
adresář .dosemu. 
Tečka na začátku 
adresáře z něj dělá 
skrytý soubor.

 Adresář drive_c je 
náš disk C: jak jej 
známe z Windows. 
V něm je stejná 
struktura jako 
v DOSu.



  

Adresáře DOSu v DOSEMU

 Zde je ukázka 
uspořádání na DOS 
disku C:. 

 Je zde autoexec.bat a 
config.sys a vše jako 
v DOSu. Nastavuje 
se stejně jako 
v DOSu. Příkazy jsou 
totožné a trochu 
rozšířené.



  

Spuštění DOSEMU
 Zobrazení po spuštění zástupce DOSEMU 



  

Ukázka autoexec.bat



  

Ukázka config.sys



  

Ukázka spouštěcí dávky

Ukázka dávkového souboru pro síťovou práci.

Řádek s lredir připojuje sdílený adresář samby.



  

Ukázka spuštěného KEO
 KEO na Linuxu v DOSEMU v síti



  

Na co si dát pozor?

 Klávesové zkratky
 Mohou se krýt klávesové zkratky Fandu a 

klávesové zkratky Linuxu (Alt+F9 atd.). Řešením je 
předefinovat klávesové zkratky v Linuxu na jinou 
kombinaci kláves nejlépe Mod4+Fx (Win+Fx).

 Linux rozlišuje velikost písmen ve jménech 
adresářů a souborů.
 Kontrolovat při práci se soubory přes linux 

jedinečnost názvů ručně.



  

A co práce v síti?

Příprava na síťovou práci
 Připojení serverového úložiště Samby v Linuxu

 sudo mount -t cifs //192.168.Y.X/keo /mnt/linux/“
cifs umí připojit sdílení samby
první je co připojit
druhý je kam připojit

 Namapování disku v DOSEMU 
 lredir O: linux\fs\MNT\LINUX

 Správné nastavení Fandu v dávce



  

A co tisky?

 Tisknout je možné!
 DOSEMU v sobě obsahuje podporu

LPT1-LPT3. LPT1 využívá přednastavenou 
tiskárnu Linuxu. 

 Podrobné nastavení je možné změnit v 
konfiguračním souboru DOSEMU. Ten se 
jmenuje: /etc/dosemu/dosemu.conf



  

A co volání ext.programů?

 Ano i to je možné!
 DOSEMU umožňuje volat:

 externí programy DOSu a DOSové (command), pro 
KEO nastavit v parametrech stanice OS na Linux

 externí programy Windows (system wine)
 externí programy Linuxu (system příkaz Linuxu)

Poznámka:

Je třeba pro volání externích programů volat program 
důsledně v okně ”with window (...)”



  

Proč Fand na Linuxu?

 Budoucnost
 Přenositelnost
 Opakovatelnost
 Stabilita
 Předvídatelnost
 Cena



  

Diskuse

 Nějaké otázky?

Děkuji za Vaši trpělivost

Ing. Miroslav Vopalecký
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