Distribuce SuSE 7 Professional pod drobnohledem
Německá firma SuSE GmbH patří mezi nejsilnější hráče na poli linuxových distribucí. Nejnovější verze SuSE Linuxu s pořadovým číslem sedm má potvrdit její pozici na trhu. Jaká je tato novinka a co přináší nového? To se dočtete v této recenzi.

Asi nejzajímavější změnou je rozdělení distribuce na dvě verze - Personal určené pro běžné uživatele a Professional směřující do firemního segmentu na pozici internetového/ intranetového/ souborového serveru. Obě verze se liší cenou (Personal je o sedm set korun levnější), délkou instalační technické podpory (dva versus tři měsíce od zaregistrování) a hlavně v přibaleném softwaru (3 versus 6 CD). My jsme měli k dispozici verzi Professional.

V úhledné do zelena laděné krabici najdete několik knížek a příruček, instalační diskety pro starší počítače, jedno DVD médium a sadu šesti CD. Určitě potěší i malá drobnost - maličký tučňák, kterého si můžete připevnit třeba na klopu saka. Jak už je u SuSE zvykem, na obalu balíčku s CD je umístěn jak stručný návod na instalaci, tak i odpovědi na často kladené otázky začátečníků. Tištěné manuály vás provedou instalací krok za krokem, naučí vás používat grafické rozhraní KDE i pracovat s příkazovou řádkou, konfigurovat hardware (scanner, TV-karty i vypalovačky CD) a spravovat SuSE Linux za použití nástrojů SaX, YaST a YaST2. Začátečníci určitě ocení knížku, ve které se naučí pracovat s některými základními aplikacemi jako jsou StarOffice, GIMP, Netscape, Real Player či Midnight Commander. Pro profesionály je určena šest set stránek dlouhá technická dokumentace, která není součástí Personal Edition.

Instalace SuSE Linuxu je snadná. Zastrčíte DVD nebo první CD do mechaniky a restartujete počítač. Médium je bootovatelné, takže u většiny počítačů se obejdete bez disket. V první fázi se detekuje hardware (včetně braillových zařízení, takže SuSE mohou instalovat i zrakově postižení!). Pak následuje volba jazyka, mezi patnácti podporovanými jazyky je i čeština. Lokalizace instalační procedury je téměř perfektní.

Dalším krokem je určení místa, kam se bude SuSE Linux instalovat. Nejdříve si vyberete hard disk a pak označíte oddíly, které se mají smazat. Pokročilí uživatelé mají k dispozici grafickou obdobu fdisku. Tato procedura často vzbuzuje zbytečný strach mezi začátečníky, všudepřítomná nápověda jim jistě poradí. 

Po úspěšném rozdělení disku přichází na řadu populární výběr balíčků. SuSE připravila několik schémat, od minimalistického bez grafického prostředí přes standardní s (či bez) kancelářskými aplikacemi až po kompletní instalaci všech balíčků, která zabere více než 6 GB na hard disku! Uživatelé, kteří si chtějí upravit výběr softwaru, použijí tlačítko Detailní výběr. A tady narazí na první chybu - u některých balíčků chybí český překlad popisu. To by byla jen kosmetická chyba, pokud by byl zveřejněn anglický ekvivalent. Jenže německé chybové hlášení "HIER FEHLT DAS LABEL!" vám moc informací nepředá.

V tuto chvíli již máte nejobtížnější část instalace téměř za sebou. Teď už je nutné jen nastavit nahrávač Linuxu - Lilo. SuSE tuto část velmi zautomatizovalo, takže by neměl nastat problém. Přesto bych měl jednu výtku - použitá starší verze lila neřeší problém 1024. cylindru, před kterým musí být umístěny všechny soubory nutné ke spuštění linuxového jádra. Konkurence už přešla buď na novější verze lila anebo používá alternativní zaváděč GRUB.

Po vytvoření uživatelského konta a určení hesla roota se objeví obrazovka, ve které potvrdíte své volby. Pak se smažou zvolené oddíly, vytvoří se nové a začne se instalovat software. Tuto nudnou etapu snad trošku obveselí malý omyl překladatele, který vám doporučí navštívit on-line databázi technické podpory a rovněž byste podle něj měli navštívit tutéž on-line databázi :-). Konkurenční Caldera vám během instalace balíčků umožní pokračovat v konfiguraci hardwaru anebo si zahrát nějakou hru. Tady má SuSE co dohánět.

Po doinstalování softwaru je na řadě konfigurace hardwaru - grafické karty a rozlišení obrazovky, tiskárny (včetně síťových tiskáren), zvukové karty, modemu a síťové karty. Automatická detekce je na slušné úrovni, jen nechápu, proč SuSE nebyla schopna automaticky nakonfigurovat mého starého Sound Blastera, se kterým ostatní distribuce neměly žádné problémy. Také se mi nelíbilo, že při konfiguraci modemu mě instalační program nutil zadat informace o mém ISP a bez nich odmítal dokončit konfiguraci modemu.

Po instalaci máte k dispozici kompletní desktopové prostředí připravené k okamžitému použití. Do menu jsou integrovány konfigurační nástroje SaX, YaST a YaST2, které ulehčí správu počítače. Přesto jsem postrádal komplexnější nástroje typu Webmin. Na druhou stranu výběr softwaru je impozantní - StarOffice 5.2, Real Player, Acrobat Reader, Netscape, XFree 4, KDE 1.2 (2.0-beta), Gnome 1.2 na straně uživatelských aplikací, na straně serverových aplikací Apache, Sendmail, Postfix, Samba, MySQL, PostgreSQL a mnoho dalších. Určitě bych neměl zapomenout na různé modifikace standardního jádra, jakými jsou žurnálovací souborový systém ReiserFS, Logical Volume Manager, Raw devices a podpora 4 GB RAM.

Co říci závěrem? SuSE je určitě vyspělá distribuce Linuxu, kterou ocení začátečníci, ale má co nabídnout i profesionálům. Největší výhodou oproti konkurenci je přítomnost pobočky v Praze, která poskytuje podporu v naši mateřštině. Mimochodem, tato pobočka by brzy měla mít dvě stě zaměstanců a převzít podstatnou část dalšího vývoje SuSE Linuxu.

Shrnutí: SuSE 7.0 Professional 
Vyspělá distribuce Linuxu vhodná jako server nebo pracovní stanice náročných uživatelů 
Plus: software, dokumentace, úpravy jádra, lokalizace 
Mínus: drobné nedodělky v lokalizaci, starší verze některých programů 
Zapůjčil: SuSE CR, s.r.o., Pod Pekárnami 338, Praha 9 
Cena (včetně DPH): 2 490 Kč

Druhý pohled na SuSE Linux 7.0
V této recenzi bych se chtěl věnovat hlavně novinkám a rozdílům oproti verzi 6.4, kterých je požehnaně a které mi jistě jako materiál pro tento článek bohatě vystačí... Přinášíme druhý pohled na distribuci SuSE Linux 7.0, tentokrát převzatou od našich kolegů z PC Worldu.

SuSE Linux je distribucí zaměřující se hlavně na koncového uživatele. Obsahuje množství grafických nástrojů pro konfiguraci systému, povětšinou vlastní výroby. Tím je opravdu velmi uživatelský přítulný a je tak vhodný i pro naprosté linuxové začátečníky. Díky obrovskému množství přibalených aplikací je ale vhodný i jako plnohodnotný síťový server.

Distribuce
Firma SuSE se rozhodla distribuovat novou verzi v několika provedeních, lišících se jak obsahem, tak i cenou. Verze Personal obsahuje v balení 3 CD. Na nich naleznete kompletní distribuci SuSE Linux 7.0 spolu s dalšími aplikacemi, jako jsou kancelářský balík StarOffice 5.2, novou verzi prostředí KDE 2.0 beta, nový Xserver XFree 4.0, 4 manuály a 60denní podporu od SuSE. Verze Professional obsahuje navíc software pro pořádání videokonferencí, LDAP server, aplikaci AutoInstaller (ALICE), kompletní vývojářské nástroje, podporu Java2, podporu clusteringu, celkem 5 tištěných manuálů a 90denní technickou podporu, to vše dohromady na 6 CD a jednom DVD. Poslední verzí je Update, kde naleznete téměř totéž, co ve verzi Professional. Update se liší pouze složením manuálů a obsahuje toliko měsíční technickou podporu. To vše (více než 1 500 aplikací) opět na šesti CD, nebo jednom DVD.

Instalace
Velké změny se staly také na poli instalačním. SuSE Linux 7 nyní obsahuje novou síťovou instalaci a aktualizaci pomocí nástroje ALICE (Automatic Linux Installation and Configuration Enviroment). Vylepšen byl také program YAST2, starající se o instalaci a konfiguraci systému. Přibyl modul pro nastavení NIS, ADSL a programu SendMail, změnil se rovněž způsob výběru balíčků (i tak je to ale díky množství aplikací ta nejhorší fáze instalace). Hardwarové požadavky se nezměnily. I nyní potřebujete minimálně 16 MB RAM pro textovou a 32 MB RAM pro grafickou instalaci. Pro instalaci pomocí moderního YAST2 potřebujete alespoň 64 MB RAM. 

Hardware
Na poli hardwaru došlo ke změnám hlavně díky přítomnosti nového XFree 4.0. Přibyla podpora multihead, podpora TT (True Type) fontů a inovace se dotkla i konfiguračního nástroje SaX, nyní ve druhé verzi. Nově jsou podporovány poslední hity na poli grafických akcelerátorů, skenery připojené přes paralelní port, řadiče EIDE ATA/100, vylepšena byla podpora řadičů Adaptec a Symbios Logic. Dodána byla též podpora pro videokonference se standardem H.323. Jako poslední bych pak uvedl přidání ovladačů pro USB ISDN karty.

Software
V softwarové nabídce došlo ke změnám hlavně zařazením nových verzí již dříve přítomných balíků. Za zmínku jistě stojí lepší podpora ALSA aplikací, včetně přehrávače. Přidán byl program Dante, což je implementace socks protokolů verze 4 a 5. Máte možnost používat novou verzi prostředí KDE 2 beta, která sama o sobě přináší dost novinek na poli desktopové práce. Součástí KDE2 je také nový kancelářský balík KOffice. V distribuci naleznete i velmi dobrý textový WWW prohlížeč Links. 

Manuály
Možná vám přijde nesmyslné věnovat kapitolu tištěné dokumentaci, ale tato za to skutečně stojí. V krabici (verze Professional) dostanete celkem pět knih. Jedná se o manuál k několika aplikacím, jako je StarOffice, Gimp, nebo Netscape. Pak máte k dispozici samotný hlavní manuál k SuSE Linuxu, který má více než 600 stran a je dostupný v angličtině i češtině!!! Dále je to speciální manuál pro konfiguraci SuSE Linuxu se zaměřením na grafické nástroje a posledním je vynikajícím způsobem provedená instalační příručka. Opět pomocí spousty obrázků a "bublinové nápovědy". Celkem je vám tedy k dispozici asi 1 500 stran textu, což je v porovnání s ostatními distribucemi naprosto ojedinělá dokumentace.

Ostatní
S novou verzí SuSE Linuxu toho opravdu nepřichází málo. Za níže uvedenou cenu určitě množství nových aplikací a dokumentace stojí a nelze jí téměř nic vytknout, ovšem některé staré neduhy zůstaly. Při instalaci je výběr balíčků opět trochu frustrující záležitostí, v mém případě se také zcela nepochopitelně nepovedla konfigurace sítě, kdy síťová karta bezpečně fungovala, ale z neznámého důvodu se nenastavilo "routování", které jsem musel "nahodit" ručně. Nicméně na jiných konfiguracích vše probíhalo v pořádku.
SuSE Linux 7 je velmi dobrou distribucí s výbornou správou pomocí grafických dialogů a s velkou zásobou aplikací. To ho předurčuje hlavně k běhu na desktopu. Je také dle mého názoru nejlepší volbou pro linuxového začátečníka. Neznalý uživatel pak jistě využije i výbornou dokumentaci v češtině.

SuSE Linux 7.0
+ síťová instalace ALICE
+ dokumentace
+/- množství aplikací
- občasné problémy při nastavení hardwaru
K recenzi poskytla firma: SuSE CR, s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, Praha 9
Cena: Personal -- 1 750 Kč, Professional -- 2 490 Kč




