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1 Wstęp
1.1 Cele
Księga Efiki to darmowa, wielojęzyczna publikacja elektroniczna dedykowana płycie głównej
Efika produkcji Genesi. Zawiera informacje o sprzęcie, jego konfiguracji i obsługiwanych
systemach operacyjnych (dystrybucje Linuksa oraz MorphOS).
Zebrane tu informacje zostały rzeczowo sprawdzone, jednakże autor nie gwarantuje
dokładności i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i straty powstałe pośrednio lub
bezpośrednio, w całości lub częściowo w wyniku wykorzystania niniejszej dokumentacji.
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Dostarczone informacje nie mają na celu zastąpienia oficjalnych informacji pochodzących z
Genesi lub bplanu.

1.2 Licencja
Proszę o stosowanie się do poniższej licencji, związanej z tym dokumentem.
Użytek prywatny: dokument może być pobierany i/lub dowolnie kopiowany na użytek
prywatny.
Użytek publiczny: dokument może być pobierany i/lub kopiowany na użytek publiczny. Łącze
do oryginalnej strony dokumentu (http://www.efika.org) lub stosowna wskazówka są jednak
wymagane na stronie zawierającej dokument.
Cele komercyjne: jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego dokumentu jest zakazane bez
wcześniejszej zgody odpowiednich autorów.
W razie wątpliwości proszę o kontakt przez email: lugduweb [ AT ] efika.org

1.3 Podziękowania
Po pierwsze chciałbym podziękować osobom, które brały bezpośredni lub pośredni udział w
tym projekcie, a w szczególności:
–

Thibaut Jeansonowi (dodatkowe informacje w sekcji instalacji Debiana)

–

Péterowi Czanikowi (sekcje OpenSuse i EdUbuntu)

–

Nico Macrionitisowi i The Linux Crux PPC team (sekcja Crux)

–

Mattowi Sealey (sprawdzenie informacji technicznych o Efice)

Chciałbym również podziękować następującym osobom, które pomagają lub pomagały mi w
tłumaczeniu tego dokumentu na inne języki:
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Francuski: David Brunet (V1.1) & autor (wszystkie wersje)
Impossible d’afficher l’image.

-

Japoński: Akinori Tsuji (V1.4r3)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Polski: Paweł Szczodry (V1.4r3)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Włoski: Loris Cuoghi (V0.4 & V1.4r2)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Szwedzki: Daniel Lundh (V1.4r1)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Czeski: Marek Klobaska (V1.1)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Rosyjski: Vlad Vinogradov (V0.1 do V0.4)

I tym, którzy pomogą w kolejnych wydaniach:
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Hiszpański: Héctor Juan Lopez i Carlos Reinoso Espinoza
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Niemiecki: Heinrich Lehmann i Ulrich Beckers
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Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

nrich Lehm
mann
Turecki: Hein

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

ecki: Konsttantinos Margaritis
M
Gre

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Porrtugalski: Nuno
N
Vasco
o Saltao D
Da Costa
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Rum
muński: Ale
exandru Lazar
L

m podziękow
wać Geralldowi J. Normandin
N
nowi Jr i Lyndon Hill
H
za ich
h
Poza tym chciałbym
angielskich wersjach językowych
h, szczególn
nie V1.1 i V1.4r3.
V
pomoc w a

2 Specyfikac
cja Efikii
2.1 Pre
ezentacja
a
Efika zbud
dowana jes
st na płycie głównej ATX z uży
yciem proc
cesora RISC
C PowerPC
C produkcjii
Freescale (MPC5200
0B). Tak mała
m
płyta skierowan
na jet prze
ede wszysstkim do zastosowań
z
ń
nych (embe
edded). Ma bardzo ma
ały pobór mocy
m
i jest absolutnie
a
ccicha.
wbudowan

oku przez bplan Gm
mbH, centr
rum bada
awcze i ro
ozwojowe
e
Została sttworzona w 2005 ro
Genesi, z
zlokalizowane w Nie
emczech. P
Po raz pierw
wszy została zaprezen
ntowana na
a Freescale
e
Technology
y Forum w 2005 roku.
Efika jest konstrukcjją unikalną
ą: nie jest to ani klo
on standardowej płytty PC, ani klon płyty
y
a. Obsługu
uje system
m operacyjn
ny Linux (Debian,
(
Gentoo,
G
etcc.) i będzie wkrótce
e
Macintosha
obsługiwać
ć MorphOS i AROS – systemy
s
am
migopodobn
ne.
W grudniu
u 2006 rok
ku Genesi sprzedało swoje pierwsze płyty
y klientom
m i pośredn
nikom oraz
z
wysłało
je
d
do
czło
onków
deweloperskiego
o
Efiki
(patrz
z
programu
g).
http://www.powerdeveloper.org

2.2 Płytta główn
na Efika
-

Sta
andard ATX
X (153x118x38 mm prrzy użyciu kątowego
k
adaptera
a
90
0° AGP)
Op
pen Firmware (Genesi Firmware v1.3, zgod
dny z IEEE
E 1275, ws półpracuje z BIOSem
m
x86
6 urządzeń peryferyjn
nych)
Fre
eescale MPC
C5200B Po
owerPC SoC
C o taktowa
aniu do 466 MHz (40
00 MHz, 32
2 bit PPC +
FPU
U z rdzenie
em 603e lub
b e300, 760
0 MIPS)
Edy
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-

128
8 MB DDR RAM @ 266
6 MHz
44-pinowe złą
ącze IDE (2
2 mm 90° zzłącze dla dysku
d
tward
dego 2.5”)
6 MHz PCI 2.2) lub 1x
x AGP na ad
dapter kąto
owy 90° (op
pcjonalnie)
1x PCI (33/66
s Ethernet (Realtek 82
201 Phyceiv
ver)
10//100 Mbit/s
2x port USB (1.1)
(
OHCI
1x port RS232 Serial D-SUB9
ereofoniczn
ne wyjście audio, wejjścia mikro
ofonowe i liniowe S/P
PDIF (Sigm
matel STAC
C
Ste
9766 AC97)
DA 2400 bp
ps do 4 Mbp
ps
IRD
Zeg
gar czasu rzeczywiste
r
ego (RTC, w
włączanie/w
wyłączanie zarządzania
z
a energią)
Zgodna z normą RoHS

ort Hi-Spee
ed USB 2.0 nie jest pla
anowany.
Uwaga: po

2.3 Wersje Efik
ki
Na dzień d
dzisiejszy is
stnieją dwie
e wersje pły
yty głównejj Efika:
–

Przedp
produkcyjna
a wersja “5
5200” (zap
prezentowan
na na The Freescale Technology
y Forum w
2005 rroku): w te
ej wersji złłącze Etherrnet jest za
amienione miejscem z innymi złączami,
z
a
procesor to MPC5
5200.
Impossible d ’afficher l’image.
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–

Wersja
a produkcyjjna “5200B” opisana w poprzednim rozdzialle i widoczn
na poniżej:

ersje mogą
ą zawierać:
Kolejne we
- procesorr MPC512X
X ze zintegrrowaną gra
afiką, SATA
A, USB2.0 i innymi ud
doskonaleniami, patrz
z
strona pro
oduktu Free
escale.
- proceso
or MPC520
00B lub MPC512X/be
M
ez grafiki, sprzężony
y z wydajjniejszym chipsetem
m
graficznym
m XGI.
h wątkach pojawiły się dyskussje o możliwości zinttegrowania
a FPGA w przyszłych
h
W różnych
projektach
h, ale niczego oficjalnie nie ogłosszono.

2.4 Efik
ka Open Client
Efika Open Client je
est komputterem sieci owym na bazie płyty
y głównej Efika, sprz
zedawanym
m
G
bezpośrednio przez Genesi.
n Client jest dostępny w trzech p
podstawowy
ych konfigu
uracjach:
Efika Open
–

Node (gromady i kontrola)

–

Basic (startujący
y z sieci klie
ent graficzn
ny)

–

Plus (s
stacja robo
ocza z dyskiem).

Konfigurac
cje Open Client
C
mogą
ą zostać w
wyposażone
e w standardowy dyssk twardy 2.5" lub w
urządzenie
e bazujące na pamięci Flash (C
Compact Flash lub sa
amodzielny moduł Fla
ash IDE) w
celu obniżenia poboru mocy i wyciszenia zzestawu.
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Impossible d’afficher l’image.

Klawiatura i monitor nie stanowią części opisywanych konfiguracji.
Specyfikacje:
Podane ceny i kurs wymiany pochodzą z maja 2007.
Open Client Node - sieciowy punkt węzłowy ($275 lub ~€205)
• Płyta główna Efika 5200B
• Przemysłowa obudowa stalowa rozmiar 18
• Adapter zasilania
Open Client Basic – startujący z sieci terminal ($325 lub ~€245)
• Płyta główna Efika 5200B
• Przemysłowa obudowa stalowa rozmiar 18
• Adapter zasilania
• Karta graficzna XGI Volari V3XE (DVI-I, HDTV)
• (opcjonalnie) 64 MB Compact Flash i adapter do lokalnego zapisu (+$25 lub ~+€15)
Open Client Plus – wydajne samodzielne rozwiązanie desktop ($375 lub ~€280)
•
•
•
•
•
•

Płyta główna Efika 5200B
Przemysłowa obudowa stalowa rozmiar 18
Adapter zasilania
Karta graficzna XGI Volari V3XE (DVI-I, HDTV)
(opcjonalnie) 64 MB Compact Flash i adapter do lokalnego zapisu (+$25 lub ~+€15)
dysk twardy 40 GB

Wskazówka: samą płytę główną można kupić za $99 (lub ~€75), a samą obudowę za $150
(lub ~€110).
Więcej informacji na stronie http://www.genesippc.com/openclient.php

3 Kompatybilność sprzętu i konfiguracja
3.1 Obsługiwane karty graficzne
Procesor PowerPC MPC5200B daje do dyspozycji jedną szynę PCI 66 lub 33 MHz. W produkcji
seryjnej PCI 66 MHz nie jest dostępne, dlatego Efika korzysta ze slotu AGP w trybie PCI, a AGP
jest połączone mechanicznie z PCI poprzez adapter kątowy 90°. Częstotliwość 66 MHz jest
najmniejszym wspólnym dzielnikiem zapewniającym AGPx1, które działa tylko przy 3.3 V: inne
napięcia spowodują uszkodzenie płyty głównej. Warstwa sprzętowa/OpenFirmware oferuje
obsługę BIOSu x86, dzięki czemu możliwe jest używanie standardowych kart graficznych
AGPx1 jak ATI 9200.
Należy odnotować, że odpowiednio wydajna karta graficzna jest niezbędna, aby odciążyć
procesor w trakcie używania pulpitu graficznego, np. GNOME (zalecane xfce lub e17). Z tego
Edycja maj 2007 – Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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powodu, A
ATI RADEO
ON 9250 je
est prawdo
opodobnie najlepszym
m wyborem
m (to najwy
ydajniejsza
a
karta grafiiczna na AG
GPx1, nadal łatwo dosstępna).
Karta graficzna musi być niskoprofilowa,, aby zmieś
ścić się nad
d Efiką jak n
na zdjęciu poniżej:

Poniższa liista zawiera
a karty, któ
óre poprawn
nie współprracują z Pegasosem. S
Są to karty na AGPx1
ytą Efika (a
ale musi to zostać pottwierdzone dla każdej
i 3.3 V. Powinny także współpracować z pły
z kart).
000VE (RV1
100)

ATI Radeon 70
200 (R100)

ATI Radeon 72
500 (RV 200
0)

ATI Radeon 75
500 LE (RV 200)

ATI Radeon 85
500 (RV 200
0)

ATI Radeon 85
000 SE (RV 250)

ATI Radeon 90
000 (RV250
0)

ATI Radeon 90
000 Pro (RV
V250)

ATI Radeon 90
100 (RV200
0)

ATI Radeon 91
200 SE (RV 280)

ATI Radeon 92
200 (RV 280
0)

ATI Radeon 92
200 Pro (RV
V 280)

ATI Radeon 92
I Radeon 9250
9
(RV 280)

ATI

3DF
FX Voodoo3
3 2000 (Ave
enger)

3DF
FX Voodoo3
3 3000 (Ave
enger)

3DF
FX Voodoo3
3 3500 (Ave
enger)

3DF
FX Voodoo4
4 4500 (Nap
palm)

3DF
FX Voodoo5
5 5500 (Napalm) (ta k
karta zosta
ała rozpoznana jako V
Voodoo4 na
a Pegasosie
e
(MorphOS) i tylko jed
den proceso
or graficzny
y był używa
any, dlatego nie jest zzalecana)

SIS 305

SIS 300

SIS 6326
xas Instrum
ments Perm
media2 (niie jest zale
ecana, pon
nieważ moż
że nie być
ć

3D Labs / Tex
D w MorphO
Osie jak w przypadku
p
Pegasosa)
obsługi 3D

3D Labs / Tex
xas Instrum
ments Perm
media2v (n
nie jest zalecana, pon
nieważ może nie być
ć
D w MorphO
Osie jak w przypadku
p
Pegasosa)
obsługi 3D

XGI
I Volari V3
3XE AGP
ka: XGI udo
ostępniło Genesi
G
kody
y źródłowe zarówno dla
d 2D jak i 3D (dzięk
ki HAL/OF).
Wskazówk
Może to by
yć dobry wy
ybór dla prrzyszłych ud
doskonaleń
ń.
Edy
ycja maj 20
007 – Geofffrey CHARR
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3.2 Zas
silacz
Efika pobie
era niewiele
e mocy:
0.8
8 do 1.2 W przy korzy
ystaniu z US
SB i Ethernetu
1d
do 3 W przy
y korzystan
niu z twarde
ego dysku
5d
do 15 W prz
zy korzysta
aniu z karty
y graficznej
Daje to ok
koło 20 W, więc
w
możliw
we (i zaleca
ane) jest uż
życie zasilacza Pico AT
TX (60-80 W lub 120
W), np. takiego jak ten:

ka: odnotow
wano pobór mocy na poziomie 9 W przy korzystaniu
u z twardego dysku i
Wskazówk
karty grafficznej (ATII 9250), bez
b
intensy
ywnego obc
ciążenia sy
ystemu i be
ez korzystania z 3D.
Wynik ten nie został oficjalnie potwierdzon
p
ny.
e tego typu
u zasilacze mogą być trudno dos
stępne. Pon
niżej lista ssklepów, gd
dzie można
a
W Europie
je kupić:
ytania: http
p://www.mini-itx.com
Wielka Bry
Francja: http://www..thinkitx.co
om
Holandia: http://www
w.picco.nl or
o http://ww
ww.sallandautomatise
ering.nl/
ni-box.com
m
USA: http://www.min
kże używać standard
dowego za
asilacza AT
TX 400 W (korzystam
m z takieg
go właśnie
e
Można tak
rozwiązania).
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3.3 Obudowa
Ciężko jest znaleźć odpowiednią obudowę dla Efiki, ponieważ płyta główna ma niestandardowe
wymiary. Można użyć obudowy miniITX po lekkich modyfikacjach na potrzeby Efiki. Można by
również było użyć obudowy 5.25” na dysk twardy, ale wymaga to wypróbowania i
potwierdzenia.
Genesi sprzedaje obecnie na stronie internetowej czarną obudowę dla Efiki (z lub bez Efika
Open Client):
Impossible d’afficher l’image.

Taką obudowę można kupić również od Blastwave.
(http://www.blastwave.org/efika/index.html)
Druga, srebrna obudowa, to produkt bplanu, ale nie trafiła ona jeszcze do sprzedaży:
Impossible d’afficher l’image.
Impossible d’afficher l’image.

W chwili obecnej nie ma w sprzedaży żadnej innej obudowy przeznaczonej dla Efiki. W zamian
można znaleźć wiele ręcznie robionych rozwiązań, jak Efika w tekturowym pudełku. Moim
zdaniem jest to najłatwiejsza do zrobienia obudowa i jest za darmo:

Edycja maj 2007 – Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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nane przez użytkownik
ków:
Inne obudowy wykon
–

Geit (h
http://www
w.geit.de/en
ng_efikase. html)

Impossible d’afficher l’image.

–

DJBas
se (http://w
www.pegaso
osforum.de
e/album_sh
howpage.ph
hp?pic_id=4
422).
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3.4 Przechowyw
wanie da
anych
3.4.1 Urz
ządzenia bezpośre
ednio pod
dłączane do wbud
dowanego
o 44-pino
owego
złą
ącza IDE
Do przech
howywania danych można użyć 2.5” dysku twardego
o, jak wsp
pomniano w oficjalnejj
instrukcji instalacji, ale
a karta pamięci
p
lub adapter microdrive
m
także
t
działa
ają. Dysk twardy
t
jestt
enę i więksszą pojemn
ność, ale Compact Fla
ash lub mic
crodrive są
ą
lepszy ze względu na niższą ce
ce, poniewa
aż są całko
owicie bezgłłośne i pobierają mnie
ej mocy.
interesując
dowy dysk IDE 2.5” AT
TA 5400 ob
brotów
- Standard

apterem (Compact Fla
ash)
- Karta pamięci z ada
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apterem (M
Microdrive)
- Karta pamięci z ada
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3.4.2 Inn
ne urządz
zenia IDE
E
Genesi nie
e zezwala na podłączanie kabl i do złącza
a IDE! Pre
ezentowane
e poniżej rozwiązanie
r
e
może nie d
działać... więc
w
jest zde
ecydowanie
e niezalecane!
e złącze IDE mogłoby
y zostać uży
dłączenia 3.5” dysku ttwardego lub napędu
u
44-pinowe
yte do pod
CDROM. W
Wymagałoby
y to 44-pinowej przejśściówki mę
ęski/męski i krótszego niż 10 cm kabla IDE,,
który jest raczej trud
dno dostępn
ny, dlatego takie rozw
wiązanie nie jest zaleca
ane na pocz
zątek.
MPC5200B jest
j
zgodny
y ze specyffikacjami AT
TA-4 (więc teoretyczn
nie można użyć
u
dwóch
h
Procesor M
napędów HDD/CDRO
OM), jedna
ak Genesi twierdzi, że kontro
oler Efiki nie poradz
zi sobie z
ami, które znajdują się
s zbyt da
aleko od złą
ącza (10 cm
c wydaje się być maksymalną
m
ą
urządzenia
odległością
ą, jednak mniej niż 45 cm po
owinno być
ć również osiągalne
o
zzgodnie z oficjalnymii
informacja
ami Freesca
ale w podrę
ęczniku do MPC5200B).
Złącze na płycie głów
wnej jest ty
ypu żeńskie
ego (w odró
óżnieniu od standardo
owych męsk
kich złącz),,
ożliwia podłłączenie taś
śmy IDE be
ez użycia 44-pinowej
4
przejściów
wki typu mę
ęski/męski,,
co uniemo
jak ta na z
zdjęciu:

ednak nie za
adziałać... i coś może ulec uszko
odzeniu...
Może to je

3.5 Mon
ntaż sprz
zętu
Na kolejnych zdjęciach pokaz
zany zosta ł montaż Efiki, opis
sany w ofiicjalnym dokumencie
e
nym do każ
żdej płyty głównej.
g
Zd
djęcia te ma
ają na celu pomoc w m
e
dostarczan
montażu Effiki, ale nie
zastępują oficjalnych dokumenttów.
y sprzęt:
Wymagany
- Płyta głó
ówna Efika
ardy 2.5” (ttutaj Samsung 40GB A
ATA 5400 obrotów)
o
- Dysk twa
- Karta gra
aficzna (tuttaj Gigabyte ATI RADE
EON 9250 AGP8x
A
użytta jako AGP
P1x)
- Włącznik
k i przycisk reset (moje pochodzą
ą ze starej obudowy Morex)
M
- Zasilacz (standardo
owy ATX lub
b Pico ATX))
nse, aby un
nieść płytę
- 4 plastikowe dystan
abel sieciow
wy (opcjona
alnie)
- Klawiatura USB i ka
- Wkrętak i kombinerrki
waga: Gene
esi zaleca włożenie
w
czzegoś pomiędzy dysk twardy a k
kartę grafic
czną, jeżelii
Ważna uw
płyta nie z
zostanie za
amontowana w obudow
waż karta graficzna
g
m
mogłaby dotknąć dysk
k
wie, poniew
twardy i ulec spaleniu
u, prawdop
podobnie ra
azem z Efiką
ą i dyskiem
m twardym.
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cznij od zamontowa
z
nia plastik
kowych dystansów pod
p
płytą główną. Nie
N
jest to
o
1) Rozpoc
wymagane
e, jeżeli pos
siadasz odp
powiednią o
obudowę.
z dysk twa
ardy do pły
yty głównejj (otwory na
n śruby dysku
d
tward
dego znajd
dują się na
a
2) Podłącz
tylnej stro
onie płyty). Uważaj, ab
by nie złam
mać żadnych
h pinów pod
dczas monttażu!

śledzia kartty graficzne
ej, jeżeli go
o posiadasz (użyj kom
mbinerek d
do odkręcenia śrub) i
3) Usuń ś
zamontuj śledzia nisk
koprofilowe
ego, jeżeli g
go masz (ja
a nie miałem
m).
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z kartę grafficzną do ad
daptera AG
GP, a następ
pnie adapte
er AGP do p
płyty główn
nej. Późniejj
4) Podłącz
podłącz włłącznik i prrzycisk rese
et (oznacze
enia “PW” i “RS” powin
nny być wid
doczne po przeciwnejj
stronie slo
otu AGP). Otrzymasz coś jak n a zdjęciu poniżej.
p
Te
eraz możessz podłączy
yć zasilanie
e
(bez włącz
zania go lub
b podłączan
nia do sieci elektryczn
nej).

Edy
ycja maj 20
007 – Geofffrey CHARR
RA – http://
/www.efika .org
16

Księga Efik
ki

5) Na końc
cu podłącz kabel sieciiowy, klawi aturę USB i przewód VGA. Nastę
ępnie podłą
ącz zasilacz
z
do sieci ellektrycznej. Teraz pow
winno być możliwe urruchomienie Efiki. Na ciśnij włącz
znik. Jeżelii
Twoja klaw
wiatura nie
e zostanie wykryta ((logo bplan bez info
ormacji z ffirmware), po prostu
u
naciśnij prrzycisk rese
et.
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3.6 Zna
ane prob
blemy sprzętowe i/lub pr
rogramowe
Lista obecnie znanych problemó
ów, które m
mogą spotka
ać użytkow
wnika Efiki:
awiatury USB:
U
niek
które klaw
wiatury nie są po
oprawnie w
wykrywane
e podczas
s
- Kla
uchomienia. Gdyby Cie
ebie to spottkało, spróbuj zreseto
ować Efikę. Jeżeli to nie pomoże,,
uru
sprróbuj zresettować Efikę
ę naciskając
ąc w tym samym czasie klawisze CTRL/ALT.

4 Gen
nesi Firm
mware
4.1 Pre
ezentacja
a
“SmartFirm
Genesi Firrmware (w
wcześniej nazywany
n
mware”) je
est linią po
oleceń, któ
órą można
a
zobaczyć p
po uruchom
mieniu Efiki,, podobnie jak w Pega
asosie. Jestt to biały te
ekst na ciem
mnym tle.
BIOS jest implementtacją OpenFirmware ((http://www
w.openfirmware.org/) z kilkoma różnicami.
zuje na siln
niku Forth ((http://www
w.forth.org/), który je
est interpre
eterem liniii
Genesi Firrmware baz
poleceń, w
wykonujący
ym instrukcjje zaraz po
o naciśnięciu klawisza "Enter". Ge
enesi Firmw
ware wśród
d
wielu funk
kcji pozwala
a między in
nnymi na w
wyświetlenie
e listy dostę
ępnych urzą
ądzeń pery
yferyjnych i
ich właściw
wości, zmia
anę ich para
ametrów i rozpoczęcie
e procesu uruchamian
u
nia systemu
u z napędu
u
bądź sieci..
Szczegółow
wy opis wszystkich do
ostępnych p
poleceń zna
ajduje się w podręczniiku online:
podręcznik
k użytkown
nika Genesi Firmware:
http://www.pegasosp
ppc.com/files/SFUserM
Manual.pdf.
Dokumentt ten dostęp
pny jest rów
wnież na płłycie CD z MorphOSem
M
m, w katalo
ogu "Docs"..

4.2 Wersja firm
mware
Obecna we
ersja firmw
ware dostarc
czana z Efik
ką to Genesi Firmware
e v1.3.
Aby otrzy
ymać szcze
egółowe in
nformacje o rewizji firmware, należy w
wykonać następujące
e
polecenia w linii poleceń OpenFirmware:
prom
cd /openp
.properti
ies

5 Systtemy op
peracyjjne
5.1 Linu
ux
5.1.1 Infformacje ogólne
5.1.1.1 D
Dystrybucje
e Linuksa działające
e na Efice

st systemem operacy
yjnym Ope
en Source typu UNIX
X, stworzonym przez
z
Linux jes
Linusa Torvaldsa i ro
ozwijającym
m się dzięki wielu deweloperom n
na całym św
wiecie.
Linux stał się bardzo popularny,, ponieważ ma wiele in
nteresujący
ych cech:
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-

Jest darmowy (Open Source).
Posiada dużą bazę darmowego oprogramowania.
Jest bardzo stabilny dzięki UNIXowym korzeniom.
Jest bardzo wydajny w zastosowaniach sieciowych.
Pozwala na pracę wielu użytkowników.
Jest dostępny na wiele platform.

Posiada oczywiście słabe punkty:
- Nie jest łatwy w używaniu ani instalacji.
- Jest dosyć “ciężki”, szczególnie w trakcie uruchamiania.
- Nie jest szczególnie wydajny w zastosowaniach graficznych.
Kilka dystrybucji Linuksa jest już dostępnych na Efikę:
Dystrybucja

Adres

Debian
Gentoo
OpenSuse
EdUbuntu
Crux

http://www.debian.org/
http://www.gentoo.org/
http://www.opensuse.org
http://www.edubuntu.org
http://cruxppc.sunsite.dk

Łatwość
instalacji (*)
8/10
5/10
Do spr.
Do spr.
Do spr.

Korzyści (*)
7/10
10/10

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.linux.org/.
PenguinPPC (strona domowa Linuksa PPC) www.penguinppc.org.
PegasosPPC (strona domowa komputera Pegasos) http://www.pegasosppc.com/.
Kernel.org (można tam znaleźć najnowszy kernel Linuksa) http://www.kernel.org/.
(*) To jest prywatna opinia, z którą niektórzy mogą się nie zgodzić.
W tej publikacji skoncentrujemy się na dystrybucjach Debian oraz Gentoo.
5.1.1.2 Partycjonowanie dysku twardego w Linuksie na Efice
5.1.1.2.1 Partycjonowanie
Tak jak na Pegasosie, Genesi Firmware na Efice nie zapewnia metod RTAS, pozwalających
Linuksowi na modyfikację ustawień NVRAM i stworzenie własnych partycji startowych: trzeba
to zrobić ręcznie.
Jeżeli root znajduje się na partycji nośnika zarządzanego logicznie (LVM), to /boot powinien
znaleźć się na oddzielnym dysku, aby można było uruchomić system.
Genesi Firmware na Efice numeruje partycje w niewłaściwy sposób, rozpoczynając od 0
zamiast od 1 zgodnie ze specyfikacją CHRP. Tak więc /dev/sda1 to hd:0, a /dev/sdb1 to hd0:0;
dysk 0 ma nazwę “hd”, a dysk 1 “hd0”.
/dev/sda -> pierwszy port (używany dla dysku twardego 2.5”, podłączanego bezpośrednio do
płyty głównej, o ile sterownik ATA zostanie wczytany przed modułem USB).
/dev/sdb -> drugi port
/dev/sda1 = pierwszy port, pierwsza partycja.
/dev/sda2 = pierwszy port, druga partycja.
/dev/sdb1 = drugi port, pierwsza partycja.
5.1.1.2.2 Korzystanie z narzędzia “parted”
Parted to narzędzie do partycjonowania, działające z linii poleceń, dostępne w wielu
dystrybucjach. Korzystanie z niego jest naprawdę łatwe, w tym dokumencie podane zostanie
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kilka najważniejszych poleceń. Podczas korzystania z nich należy uważać, ponieważ wszystko
jest natychmiastowo wykonywane, bez możliwości cofnięcia. Pełna lista poleceń znajduje się na
stronie http://www.gnu.org/software/parted/manual/
Na początek przypomnienie nazewnictwa używanego do partycjonowania:
Aby rozpocząć, należy wpisać parted /dev/hda w celu edytowania partycji na podstawowym
dysku IDE. Zmiana nazwy urządzenia pozwoli na edytowanie innego dysku twardego. Po
uruchomieniu parted działa w czymś, co przypomina typową linię poleceń. Wszystkie wpisane
polecenia są wykonywane natychmiastowo, więc należy zachować szczególną ostrożność!
Help wyświetla krótką pomoc
print wyświetla listę istniejących partycji.
mklabel amiga zakłada tablicę partycji amiga. Wszystkie dane zostaną utracone!
mklabel msdos zakłada tablicę partycji msdos. Wszystkie dane zostaną utracone!
mkpart type fs start end tworzy partycję. Nie formatuje jej, dodaje jedynie odpowiednie
wpisy w tablicy partycji.
type w przypadku tablicy partycji Amigi musi być zawsze primary, wystarczy napisać p
fs jest jednym z następujących systemów plików: ext2, ext3, reiserfs, linux-swap, etc.
start i end oznaczają początek i koniec partycji w mega- lub gigabajtach. M należy dodać do
liczby oznaczającej megabajty, a G do liczby oznaczającej gigabajty.
Przykład:
mkpart
mkpart
mkpart
mkpart

p
p
p
p

ext2 0M 100M
linux-swap 100M 612M
ext3 612M 10G
ext3 10G 40G

quit kończy pracę programu. Nie ma konieczności zapisywania zmian, ponieważ wszystko jest
zapisywane na bieżąco po naciśnięciu klawisza “Enter”.
5.1.1.2.3 Montowanie partycji z innych systemów operacyjnych
Jak zamontować w Linuksie partycję FFS MorphOSa?
Tylko partycje FFS są obsługiwane. Polecenie jest proste, w trybie root należy wpisać: "mount
/dev/xxxx /mnt/myamigapartition -t affs -o user,rw" (aby zamontować partycję "xxxx").
Można także dodać linię do /etc/fstab, aby partycja była montowana podczas każdego
uruchomienia:
/dev/xxxx /mnt/myamigaparition affs user,noauto 0 0

Jak zamontować w MorphOSie partycję Linuksa?
Niezbędne
jest
pobranie
systemu
plików
Ext2/Ext3
dla
MorphOSa:
http://home.elka.pw.edu.pl/%7Emszyprow/programy/ext2filesystem/.
Archiwum ext2fs_0.4_mos.lha zawiera pliki niezbędne do obsługi linuksowych systemów plików
EXT2 oraz EXT3. Przy postępowaniu zgodnie z treścią pliku 'readme' nie powinno być żadnych
problemów z instalacją pakietu i przejrzystym dostępem do partycji Linuksa.
5.1.1.3 Sztuczki i kruczki
5.1.1.3.1 Ogólne informacje o używaniu Linuksa dla początkujących
Użytkownik « root »
Użytkownik « root » jest administratorem, co oznacza, że ma wszystkie uprawnienia. W konsoli
można przejść do trybu root wpisując “su” i hasło roota. W Debianie nie można zalogować się
Edycja maj 2007 – Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
21

Księga Efiki

bezpośrednio jako root, ale można uruchomić dowolne polecenie roota dodając “sudo” na
początku linii poleceń.
Wbudowana pomoc
Aby uzyskać pomoc na temat polecenia, w linii poleceń wystarczy wpisać: « man
nazwa_polecenia ».
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Kopiowanie katalogu i jego zawartości do innego systemu plików z zachowaniem uprawnień,
właściciela i łącz
Należy odpowiednio skorzystać z polecenia “tar”, aby stworzyć kopię bez konieczności
wcześniejszego tworzenia archiwum tar.
tar cf - * | ( cd /cel; tar xfp -)
5.1.1.3.2 Skróty klawiszowe i polecenia w Xorg (graficzny interfejs użytkownika w Linuksie)
Aby przejść z trybu tekstowego (konsoli) do Xorg/XFree, należy nacisnąć "CTRL+ALT Fx" (X =
1 do 6, 7=XFree). Łatwe montowanie/odłączanie dysków możliwe jest przy pomocy narzędzia
KwikDisk z menu KDE.
Aby zakończyć XFree (w przypadku zawieszenia), należy nacisnąć "CTRL+ALT+BACKSPACE".
Aby zakończyć program w trybie graficznym, należy wydać w konsoli polecenie "xkill" i kliknąć
na powodujący problemy program.
Aby zakończyć program w trybie tekstowym, należy użyć polecenia "kill"(“man kill” wyświetla
pomoc).
5.1.1.3.3 Korzystanie z systemu Linux w innym systemie Linux przez zmianę roota
Używanie systemu Linux w innym systemie Linux bez konieczności uruchamiania kernela
możliwe jest dzięki poleceniu chroot.
Przykładowo mając uruchomionego Debiana można skorzystać z Gentoo zainstalowanego na
innej partycji, np. /dev/sda4, wydając następujące polecenia:
Za pierwszym razem:
mkdir /mnt/gentoo
mount /dev/sda4 /mnt/gentoo

Następnie aby zmienić roota:
mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
mount -o bind /proc /mnt/gentoo/proc
chroot /mnt/gentoo

Po wpisaniu tych poleceń nastąpi zalogowanie jako root w innym systemie Linux, co może być
bardzo przydatne (na przykład gdy wystąpił problem z uruchomieniem nowego kernela).
5.1.1.3.4 NFS : Network File System (sieciowy system plików) i zdalne kompilowanie
NFS umożliwia montowanie katalogów z serwera na kliencie jako lokalne pliki/katalogi.
NFS może zostać użyty do bezpośredniego przesłania plików z jednego komputera na drugi, do
zainstalowania dystrybucji Linuksa, w połączeniu z poleceniem “chroot” opisanym powyżej, lub
do uruchamiania aplikacji i kompilacji z Efiki na kliencie o większej szybkości.
Osobiście używam Pegasosa jako klienta NFS. Ponieważ oparty jest na architekturze PowerPC,
nie jest wymagana wcześniejsza cross-kompilacja.
Aby użyć “chroot”, na Efice nie można korzystać z NFS na dystrybucji docelowej po stronie
serwera, ponieważ niemożliwy będzie dostęp do katalogów /dev oraz /proc na kliencie NFS.
Zamiast tego, serwer NFS musi zostać uruchomiony z innej dystrybucji na innej partycji.
Przykładowo, jak używam serwera NFS pod Debianem na Efice, a klienta NFS pod Gentoo na
Pegasosie. Dystrybucja docelowa, do której wykonuję “chroot”, to Gentoo na Efice. Jest to
metoda na skrócenie czasu kompilacji. To tylko przykład możliwości NFS. Wyobraźnia podpowie
inne sposoby jego wykorzystania.
Wyeksportowanie partycji NFS z jednej maszyny (bez konieczności “chroot” po stronie klienta),
umożliwi jej zaimportowanie na każdym innym kliencie bez konieczności użycia drugiej
dystrybucji po stronie serwera.
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W Internecie istnieje wiele materiałów na temat NFS. Wymienione poniżej pomogły mi
najbardziej:
- Instalacja na Gentoo:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Share_Directories_via_NFS
- NFS Easy way (Ubuntu):
http://doc.gwos.org/index.php/NFS_Easy_Way
- Linux mechanics – NFS (strona po francusku – użyj Google do tłumaczenia):
http://linuxmecanic.frlinux.net/fr/nfs.html
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Flinuxmecanic.frlinux.net%2Ffr%2Fn
fs.html&langpair=fr%7Cen&hl=fr&ie=UTF8
Instalacja jest podobna w każdej dystrybucji.
Na serwerze:
–
Dodanie obsługi NFS do kernela
–
Instalacja pakietów serwera NFS
–
Edycja pliku /etc/export na serwerze w celu skonfigurowania katalogów, które mogą zostać
zamontowane, oraz praw dostępu; eksport pliku (“exportfs -a”).
–
Konfiguracja “portmap”
–
Uruchomienie serwisów i daemonów; sprawdzenie ich (“rpcinfo -p”)
–
Konfiguracja plików host.deny oraz host.allow
Na kliencie:
Dodanie obsługi NFS do kernela
Instalacja pakietów serwera NFS
Zamontowanie zdalnego katalogu ręcznie przez plik /etc/fstab

–
–
–

Jeśli to nie zadziała za pierwszym razem, należy sprawdzić wszystkie prawa, porty i
uruchomione serwisy.
5.1.1.3.5 Uruchamianie wielu systemów operacyjnych przy pomocy bootcreatora
Ten akapit jest pomocny dla osób, które mają zainstalowane więcej niż jeden system
operacyjny na Efice, ponieważ w takiej sytuacji potrzebne jest odpowiednie narzędzie,
ułatwiające wybór systemu do uruchomienia. Jest nim “bootcreator”, dostępny np. w pakietach
Gentoo.
Aby go zainstalować używając Gentoo, wystarczy wydać polecenie “emerge bootcreator”.
Aby zainstalować go z innej dystrybucji Linuksa, trzeba pobrać i skompilować źródła
(configure; make; make install).
Gdy instalacja jest zakończona, potrzebna będzie mała, pusta partycja ext3 z kernelami
poszczególnych systemów.
W celu jej założenia można użyć “parted” lub “gparted”, jeżeli jest zainstalowany.
Następnie, we wszystkich dystrybucjach Linuksa, należy:
1) Wyedytować plik /etc/fstab i dodać wpis jak ten poniżej:
/dev/sda1

/boot ext3

defaults 0 0

Wskazówka: “/dev/sda1” oznacza odpowiednią partycję w systemie.
2) Zmienić nazwę bieżącej partycji /boot na np. boot_old
3) Zamontować nową partycję /boot poleceniem “mount /boot”.
4) Skopiować poszczególne kernele na tą partycję.
Kolejny krok to stworzenie menu startowego, np. poprzez skopiowanie przykładowego pliku
bootcreator.example do /boot/bootmenu.txt i wyedytowanie tego pliku zgodnie z potrzebami.
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Następnie należy utworzyć plik startowy przy pomocy polecenia:
bootcreator bootmenu.txt bootmenu

Na koniec wystarczy zresetować Efikę i nacisnąć klawisz “Esc” podczas uruchamiania.
W OpenFirmware poszczególne zmienne środowiskowe powinny być ustawione jak na
poniższym przykładzie, aby automatycznie uruchamiać komputer przy pomocy menu
bootcreatora:
setenv boot-file /boot/bootmenu
setenv boot-device hd:0
setenv auto-boot? true

Po kolejnym resecie Efiki (lub wpisaniu boot) pokazane zostanie menu startowe.
W razie problemów konieczne jest wyedytowanie menu, ustawienie parametru VERSION=0 i
ponowne utworzenie pliku bootmenu.
5.1.1.3.6 Przyspieszanie uruchamiania Linuksa
Linux nie jest zbyt szybki podczas uruchamiania, więc ciekawą może być optymalizacja na
względnie wolnym komputerze, jakim jest Efika. Nawet jeżeli nie będzie tak szybki jak
MorphOS (który nie inicjalizuje sprzętu), czas uruchamiania może zostać zredukowany przy
pomocy kilku wymienionych poniżej sztuczek (ale nie można oczekiwać więcej niż 20% zysku).
Tutaj znajduje się ciekawy artykuł IBM na interesujący nas temat:
- IBM - Boot Linux Faster (http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/lboot.html?ca=dgr-lnxw09BootFaster )
Poniżej jest lista pomysłów, które pomogą nam w optymalizacji procesu uruchamiania
(większość z nich przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników Linuksa):
- użyj narzędzia “initrg” (http://www.initng.org), które zostało stworzone do znaczącego
zwiększenia szybkości uruchamiania systemów kompatybilnych z UNIXem poprzez
asynchroniczne uruchamianie procesów.
- zmodyfikuj kernel tak, aby używał tylko sprzętu i serwisów specyficznych dla Efiki.
- zmodyfikuj kernel tak, aby wczytywał większość sterowników (oprócz dysku twardego) jako
moduły, co umożliwi ich równoległe wczytywanie ze skryptami startowymi. Przykłady: audio,
porty szeregowe, systemy plików inne niż ext3 jak VFAT, AFFS...
- zmień sekwencję startową w inittab/fstab, aby wczytywać elementy w tle.
- ustaw RC_STARTUP_PARALLEL na "yes" w pliku /etc/conf.d/rc, aby uruchamiać programy
równolegle podczas startu systemu, jeżeli jest to możliwe.
- uruchamiaj system z opcją “quiet”, aby uniknąć powolnego wyświetlania tekstu.
- użyj nieskompresowanego kernela (prawdopodobnie niewielki zysk, ponieważ czas potrzebny
na dostęp do dysku w przypadku nieskompresowanego kernela jest zbliżony do czasu dostępu i
dekompresji skompresowanego kernela).
- użyj mało wymagającego menadżera pulpitu jak e17 zamiast Gnome lub KDE.
- usuń niektóre niepotrzebne skrypty z systemu, o ile ich nie używasz (np. disk checking...).
Każda optymalizacja ma wpływ na inne ustawienia systemu. Przykładowo możesz nie
potrzebować tych samych elementów, gdy uruchamiasz środowisko graficzne albo gdy
korzystasz z konsoli.
Alternatywę stanowi wymuszenie przejścia 5200B w tryb "głębokiego snu". Przy pomocy
przełącznika podłączonego do złącza IrDA można "wstrzymać" Efikę w trybie niskiego poboru
energii, zamiast ją wyłączać. Później wystarczy nacisnąć przełącznik i czas uruchomienia
będzie krótszy niż kilka sekund...
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5.1.2 Instalacja GNU/Debian
Ten rozdział opisuje instalację Debiana na Efice przy pomocy pendriva USB (bez wcześniej
zainstalowanego systemu).
5.1.2.1 Wymagany sprzęt i oprogramowanie
1.
2.
3.
4.

Pendrive USB (z systemem plików FAT32).
Efika z pustym dyskiem twardym (jakiekolwiek dane zostaną utracone!)
Kabel sieciowy RJ-45 podłączony do Internetu i DHCP.
Karta graficzna pozwalająca odciążyć procesor (ja używam ATI RADEON 9250 ze
128MB).

Poniższy opis koncentruje się na procesie instalacji. Więcej informacji znajduje się w oficjalnym
pliku http://www.efika.de/download/Efika.readme.pdf.
5.1.2.2 Pobieranie i instalacja
Pobierz wymagane pliki z http://www.efika.info i zapisz je na pendrivie USB.
- instalator Debiana: http://www.efika.de/download/di_efika
- kernel Debiana: http://www.efika.de/download/kernel_efika
5.1.2.3 Instalacja
Opisane poniżej trzy kroki pokazują błędy, które nie są naszym problemem. Kroki te napisane
zostały kursywą.
5.1.2.3.1 Pierwsze czynności instalacyjne
Uruchom instalator z pendriva USB:
boot hd0:0 DI_EFIKA

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji:
Wybierz język: "english", "polish", cokolwiek...
Wybierz kraj: "Poland", cokolwiek...
Mapa klawiatury: Wybierz układ Twojej klawiatury (us, pl, cokolwiek…)
Primary network interface: eth0: Ethernet lub Fast Ethernet.
Hostname: "efika" lub cokolwiek...
Domain name: puste
Debian, kraj z archiwum: ftp.pl.debian.org lub inny mirror, gdyby ten nie działał. Proxy: puste.
Download installer components: "No kernel modules were found": ten błąd jest nieszkodliwy,
ponieważ Efika nie jest jeszcze w pełni wspierana. Odpowiedz "Tak", aby kontynuować.
Partycjonowanie dysków: Instalator nie posiada informacji o używanym typie partycji.
Kontynuować partycjonowanie: (The installer doesn't have information about the type of
partition you are using.... Continue with partitioning:) "Tak". Wybierz typ tablicy partycji.
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Możesz ręcznie stworzyć partycje, jeśli wiesz jak to zrobić, lub skorzystać z partycjonowania z
pomocą (użyty zostanie cały dysk).
Wybór partycjonowania z pomocą oznacza stworzenie tablicy partycji DOS/MBR.
Wybór ręcznego partycjonowania pozwala na określenie typu tablicy partycji. Zalecam ręczne
partycjonowanie (o ile wiesz co robisz).
Podczas pierwszej instalacji wybrałem "msdos", ale zalecane jest wybranie "amiga", aby w
przyszłości można było zainstalować MorphOSa. Późniejsza zmiana typu spowoduje utratę
wszystkich danych na dysku!
Potrzebne będą minimum dwie partycje:
partycja wymiany: "swap"; Oznaczenie uruchomienia: "off"
partycja główna "/" korzystająca z systemu plików "ext3"; Punkt montowania: "/"; Opcje:
"defaults"; Zarezerwowane bloki: "5%"; Typowe wykorzystanie: "standard"; Oznaczenie
uruchomienia: "on".
Naciśnij "Zakończ", aby potwierdzić zmiany, następnie “tak” aby je zapisać na dysk. Partycje
zostaną utworzone i sformatowane.
Hasło roota: wpisz i potwierdź hasło konta administratora.
Konto użytkownika: podaj pełną nazwę użytkownika i jego login. Następnie wpisz i potwierdź
hasło dla tego użytkownika.
Rozpocznie się instalacja systemu podstawowego...
Instalacja systemu podstawowego: nie znaleziono kernela (Install the base system: no
installable kernel found). Ponownie wybierz "Tak", kernel zainstalujemy ręcznie później.
Wybór oprogramowania: pozostaw domyślne ("Środowisko graficzne" - "Desktop environment"
oraz "Standardowy system" - "Standard system").
Kontynuować bez bootloadera: Nadal OK. (Continue without bootloader: Still OK.) - wybierz
"Tak".
Na koniec instalacji (która trwa prawie 2 godziny) zanotuj podaną informację i zrestartuj
system.
5.1.2.3.2 Pierwsze uruchomienie
Aby po raz pierwszy uruchomić system z dysku twardego podłączonego do płyty głównej, po
prostu wydaj poniższe polecenie (nadal trzeba startować z pendriva USB). Zastąp “/dev/sda1”
nazwą Twojej partycji root:
boot hd0:0 kernel_efika root=/dev/sda1

Nie loguj się w graficznym oknie logowania (GDM). Uruchomiony zostałby pulpit GNOME, który
jest bardzo wolny i trudny w obsłudze na Efice. Zamiast niego zainstalujemy XFCE4, mniej
wymagający, “lżejszy” menadżer okien.
 Otwórz konsolę naciskając “CONTROL” + “ALT” + “F1”. Zaloguj się jako root.
 Po zalogowaniu zatrzymaj GDM : /etc/init.d/gdm stop
 Wydaj następujące polecenie, aby zainstalować XFCE4: apt-get xfce4 xfce4-goodies
 Po zakończeniu instalacji XFCE4 uruchom GDM: /etc/init.d/gdm start
 W oknie logowania (GDM), kliknij na “Sessions” i wybierz “XFCE”.
 Teraz zaloguj się w XFCE przy użyciu hasła wybranego podczas instalacji i uruchom
przeglądarkę internetową jak Firefox lub Epiphany.
 Przejdź na stronę http://www.efika.info i pobierz na pulpit wstępnie skompilowany
kernel debiana (~/Desktop/Downloads). Następnie skopiuj go do katalogu /boot.
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Przykład:
su root
cp ~/Desktop/Downloads/kernel_efika /boot/

Pobierz moduły z tej samej strony internetowej, zapisz je na pulpicie (~/Desktop/Downloads) i
rozpakuj:
su root
cd ~/Desktop/Downloads
tar zxvf modules_efika.tgz
mv ./lib/modules/2.6.19-* /lib/modules/

Wskazówka: upewnij się, że nazwa katalogu z modułami jest taka sama jak nazwa kernela,
korzystają z polecenia "uname -r" i porównując je z katalogiem modułów.
5.1.2.4 Automatyczny start
Jeżeli wcześniej przy pomocy bootcreatora nie zostało stworzone menu startowe i odpowiednie
zmienne OpenFirmware nie zostały ustawione, Efika nie uruchomi nowej instalacji Debiana.
W takim przypadku w OpenFirmware ustaw następujące zmienne:
setenv boot-file /boot/kernel_efika root=/dev/sda1
setenv boot-device hd:0
setenv auto-boot? true

Teraz masz działającego i uruchamiającego się samodzielnie Debiana.
5.1.2.5 Dodatkowa instalacja
Możesz dojść do wniosku, że Gnome (graficzny interfejs używany domyślnie) jest dosyć wolny.
Możesz zamiast niego zainstalować “Xfce” wpisując w konsoli następujące polecenia:
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4

Następnie aby zacząć korzystać z nowego menadżera pulpitu zamknij aktualną sesję i w gdm
(okno logowania) wybierz sesję xfce.

5.1.3 Instalacja GNU/Linux Gentoo
5.1.3.1 Nowa instalacja
5.1.3.1.1 Pierwsza metoda: instalacja NFS
Aby zainstalować Gentoo na Efice przy uzyciu NFS, możesz postępować według instrukcji
podanej tutaj: http://gentoo-wiki.com/Efika.
5.1.3.1.2 Druga metoda: instalacja z konsoli Debiana
Inny sposób na zainstalowanie Gentoo to użycie instalacji Debiana i “chroot” do Gentoo. Jak to
zrobić:
Otwórz konsolę i wydaj następujące polecenia (zakładamy, że masz pustą partycję na
/dev/sda2).
Zamontuj root Gentoo:
mkdir /mnt/gentoo/
mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/
Pobierz pliki tar “stage1” lub “stage3” z mirrora Gentoo.
Przykład: http://ftp.club-internet.fr/pub/mirrors/gentoo/releases/ppc
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Instalacja ze “stage1” lub “stage3”:
cd /mnt/gentoo
tar jxvpf /mnt/cdrom/stages/stage1-xxx (gdzie <xxx> to dowolny ciąg, naciśnij <TAB> dla

automatycznego uzupełnienia)
Zamontuj /dev i /proc :
mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
mount -o bind /proc /mnt/gentoo/proc
Skopiuj plik resolv.conf (zawiera przydzielony adres IP komputera)
cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
Zmień root, aby użyć nowego systemu takm jakby został uruchomiony:
chroot /mnt/gentoo
Teraz można zacząć tworzyć Gentoo.
Użyj “emerge –sync”, skonfiguruj plik /etc/make.conf z odpowiednimi znacznikami i przygotuj
plik startowy. Jest to bardzo długi proces, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją Gentoo na ten
temat.
5.1.3.1.3 Trzecia metoda: cross-kompilacja
Możesz użyć Pegasosa lub innego komputera (PPC albo x86), aby przeprowadzić crosskompilację dystrybucji Gentoo dla Efiki. W tym celu zapoznaj się z oficjalną dokmentacją na
stronie internetowej Gentoo’s.
- http://www.sable.mcgill.ca/~dbelan2/crossdev/crossdev-powerpc-i686.html
- http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Cross_Compile
- http://gentoo-wiki.com/Embedded_Gentoo
5.1.3.1.4 Czwarta metoda: wstępnie przygotowany Stage4
Jest to odmiana metody drugiej z użciem « stage4 » zamiast « stage1 » lub « stage3 ».
Zapoznaj się z instrukcjami na stronie internetowej: http://dev.gentoo.org/~humpback/efika/
Jest to najszybszy sposób na zainstalowanie Gentoo na Efice, który osobiście polecam.
Alternatywny stage4, “e17ka” - LiveCD dla Efiki 5K2, jest dostępny do pobrania przez torrent.
Jest to system Gentoo gotowy do użycia z płyty CD z różnymi przydatnymi programami.
Przeczytaj załączony plik README w celu zainstalowania.
http://www.pegasos.org/downloads/torrents/e17ka.torrent
5.1.3.2 Konwersja Gentoo z Pegasosa na Gentoo dla Efiki
Jeżeli używasz Gentoo na Pegasosie, możesz go skonwertować na dystrybucje dla Efiki
zmieniając CFLAGS w /etc/make.conf i przeprowadzając rekompilację na Pegasosie (co jest
zdecydowanie szybsze!).
Kolejne kroki:
1) Najpierw skopiuj zawartość systemu Gentoo z Pegasosa na inną partycję. Użyj w tym
celu polecenia tar, które zachowuje łącza.
Przykładowo, skopiuj zawartość “/” na partycję /mnt/gentoo_efika:
cd / ; tar cf - . | ( cd /mnt/gentoo_efika; tar xfp - )
2) Następnie zmień root na nową partycję (patrz wyżej)
mount -o bind /dev /mnt/gentoo_efika/dev
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mount -o bind /proc /mnt/gentoo_efika/proc
chroot /mnt/gentoo_efika
3) Zmień CFLAGS w /etc/make.conf
nano /etc/make.conf

Zastąp linię CFLAGS przez:
CFLAGS=”-O2 -mcpu=603e -pipe”
4) Źródła
i
konfigurację
kernela
http://dev.gentoo.org/~humpback/efika/
Jeżeli chcesz, skonfiguruj go na swoje potrzeby:

najlepiej

pobrac

ze

strony

cd /usr/src/linux
make menuconfig

Wyjdź z GUI i skompiluj kernel:
make all modules_install

Skopiuj kernel na partycję /boot
cp /usr/src/linux/arch/ppc/boot/images/zImage.chrp /boot/efika_gentoo_ker
5) Teraz można zacząć przebudowę systemu (trwało to 5 dni w przypadku mojego systemu
EZPegTV dla Pegasosa:
“emerge -e system”.
6) Skopiuj całą partycję na Efikę, na przykład korzystając z zewnętrznego napędu USB i
polecenia tar (jeżeli partycja jest za duża na jeden tar, utwórz kilka takich plików.
Następnie rozpakuj pliki na dysk twardy Efiki. Ja stworzyłem trzy plikivtar: jeden dla
/usr/src, drugi dla /usr/portage i trzeci dla pozostałych katalogów). Możesz także użyć
tego katalogu jako źródła NFS, jeśli jest zainstalowany.
7) Nie zapomnij zaktualizować /etc/fstab. Później umieść kernel w odpowiednim miejscu
(patrz poprzedni rozdział o Debianie), aby możliwe było uruchomienie systemu.

5.1.4 Instalacja GNU/Linux OpenSuse
Strona wiki o instalacji OpenSuse na Efice znajduje się tutaj: http://en.opensuse.org/Efika102

5.1.5 Instalacja GNU/Linux EdUbuntu
Efika może działać bardzo przyjemnie jako klient EdUbuntu.
Jeszcze nie przeprowadzałem osobiście instalacji, ale poniższe wyjaśnienia Petera Czanika
mogą być pomocne.
Co będzie potrzebne:
* lokalna sieć
* komputer PowerPC jako serwer EdUbuntu (najlepiej Pegasos, użyty w tym opisie)
* minimum jedna Efika jako klient
Jeżeli sprzęt został skompletowany, trzeba pobrać i zainstalować EdUbuntu na 'serwerze'.
Pobierz go z: http://www.edubuntu.org/Download
Użyj DVD, który posiada wszystkie pliki potrzebne do uruchomienia na Pegasosie, albo
skorzystaj z mkvmlinuz z już zainstalowanego Ubuntu 6.10, aby stworzyć kernel do
uruchomienia (lub z mkzimage z openSUSE jak ja). Postępuj według kroków opisanych w
Księdze Pegasosa, poświęconej Linuksowi (http://thepegasosbook.wikipeg.org).
Standardowa instalacja nie zawiera środowiska LTSP (Linux Terminal Server Project). Istnieje
skrypt do jego późniejszego zainstalowania, ale nie działa tak jak powinien. Ponowne
uruchomienie przerwanej instalacji również nie działa. Pozostaje stworzenie środowiska LTSP w
trakcie instalacji. Użyj punktu menu 'expert' lub dodaj parametr startowy 'priority=low', aby
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uzyskać większą kontrolę podczas instalacji i mieć możliwości zainstalowania LTSP. Pomoc jest
dostępna na stronie: http://www.edubuntu.org/GettingStarted
W celu zaoszczędzenia problemów, najlepiej skorzystać z ustawień sieciowych proponowanych
w dokumentacji: sieć 192.168.0.0/24, serwer EdUbuntu 192.168.0.254 (patrz wyjaśnienia na
końcu).
Xorg nie zadziała od razu na nowej instalacji. Informacje pomocne w uruchomieniu Xorg na
'serwerze'
znajdują
się
na
tej
stronie:
http://www.pegasos.org/index.php?name=News&file=article&sid=1229.
Instalacja
potrwa
jakiś czas, ponieważ wiele pakietów jest aktualizowanych przez Internet.
Aby zaktualizować oprogramowanie w katalogu LTSP, skorzystaj z informacji ze strony
https://help.ubuntu.com/community/HowToCookEdubuntu/Chapters/LTSPManagement. Zwróć
uwagę na część 'Updating your LTSP clients NFS root'. Zastąp 'i386' przez 'powerpc' w razie
potrzeby. Pozwoli to na doprowadzenie LTSP do właściwego stanu i zapewni prawidłowe
funkcjonowanie Xorg.
Następnym zadaniem jest pobranie wstępnie przygotowanego kernela oraz modułów dla Efiki z
http://www.efika.info/ i skopiowanie ich do odpowiednuch katalogów. 'kernel_efika' powinien
trafić do /var/lib/tftpboot, a moduły należy rozpakować do /opt/ltsp/powerpc/lib/modules
Sprawdź /etc/ltsp/dhcpd.conf, prawdopodobnie będzie wymagać dostosowania z i386 na
powerpc. Nie zapomnij o restarcie, gdy coś zostanie zmienione.
Aby pozbyć się niektórych ostrzeżeń, zmień /opt/ltsp/powerpc/etc/lts.conf. Brakuje obsługi
kernela, więc upewnij się, że 'SOUND=False' i 'NBD_SWAP=false' znajdują się w pliku.
Teraz Efika powinna uruchomić się poprzez sieć przy pomocy następującego polecenia:
boot kernel_efika kernel_efika ip=dhcp root=/dev/nfs

5.1.6 Instalacja GNU/Linux Crux
Obraz ISO CD-ROMu z Linuksem Crux wspiera zarówno Pegasosa II jak i Efikę.
Można go pobrać z poniższych adresów:
http://cruxppc.sunsite.dk/downloads/crux-ppc-2.2.0.2-rc1.iso
http://cruxppc.sunsite.dk/downloads/crux-ppc-2.2.0.2-rc1.iso.md5sum
Opis instalacji jest dostępny w PDF:
http://cruxppc.sunsite.dk/releases/2.2.0.2/efika-howto.pdf
Podręcznik dostępny jest tutaj:
http://cruxppc.sunsite.dk/releases/2.2.0.2/handbook.html

5.1.7 Użyj swojej wyobraźni z Efiką
5.1.7.1 Korzystanie z Nintendo Wiimote na Efice
Ten rozdział dostarcza informacji o korzystaniu z kontrolera Nintendo Wiimote na Efice.
Kontroler Nintendo wykrywa ruch, dzięki czemu daje całkowicie nowe odczucia podczas grania.
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Impossible d’afficher l’image.

Wiimote komunikuje się z Wii bezprzewodowo przez Bluetooth. Kontroler Bluetooth to
Broadcom 2042, który został zaprojektowany do wykorzystania w urządzeniach standardu
Bluetooth Human Interface Device (HID), jak klawiatury i myszy. Bluetooth HID opiera się
bezpośrednio na standardzie USB HID i ma do niego zastosowanie ta sama dokumentacja.
Więcej informacji: http://www.wiili.org/index.php/Wiimote
Wiimote jest dostarczany z każdą konsolą Wii, ale jest też możliwy jego oddzielny zakup za
cenę od €40 do €60. Potrzebne będzie także urządzenie Bluetooth USB Belkin/Sitecom CN-520
jak to na zdjęciu poniżej (około €15):
Impossible d’afficher l’image.

Całość działa na Gentoo z kernelem nowszym lub równym 2.6.19. Informacje na temat
instalacji Gentoo znajdują się we wcześniejszym rozdziale.
5.1.7.1.1 Instalacja sterownika Cwiid
Najpierw potrzebne będą sterowniki “CWiid”. CWiid to zbiór narzędzi open source dla Linuksa,
napisanych w C i przeznaczonych do współpracy Linuksa z Nintendo Wiimote.
Pobierz źródła sterowników “Cwiid” z http://abstrakraft.org/cwiid/
Pobierz ostatnią dostęoną wersję (osobiście użyłem
http://abstrakraft.org/cwiid/downloads/cwiid-0.5.02.tgz).

wersji

0.5.02

dostępnej

tutaj:

Teraz konieczne będzie włączenie obsługi poziomu użytkownika (“User lever driver”) do kernela
(lub “uinput”).
W /usr/src/linux ; wykonaj “make menuconfig” aby skonfigurować kernel.
Device Drivers -> Input Device support -> Miscellaneous devices -> <M> User level driver
support
Wyjdź i zapisz. Sprawdź czy polecenie “grep UINPUT .config” wyświetla następujący wynik:
"CONFIG_INPUT_UINPUT=m".
Skopiuj kernel w odpowiednie miejsce (więcej informacji na temat konfiguracji kernela
znajduje się w rozdziale o Gentoo lub/i w wiki Gentoo).
Po
restarcie
uruchom
moduł
przy
pomocy
polecenia
“modprobe
uinput”.
Aby uruchamiał się w trakcie każdego uruchomienia, dodaj linię “uinput” na końcu pliku
/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6. W tym celu użyj następującego polecenia:
echo "uinput" >> /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
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Teraz można przystąpić do kompilacji programów Cwiid. Przejdź do katalogu ze źródłami Cwiid
i wpisz poniższe polecenia:
./configure
make
make install
ldconfig

W przypadku problemów, zapoznaj się z zawartością pliku README.
Wskazówka: “configure” może się nie powieść, jeśli w systemie brakuje niektórych pakietów.
W przypadku plików Bluetooth, jeżeli korzystasz z gnome, najłatwiej jest użyć emerge "emerge
gnome-bluetooth", który zainstaluje wszystko, co jest potrzebne:
Mon
Mon
Mon
Mon

Mar
Mar
Mar
Mar

26
26
26
26

13:49:13
13:52:14
13:56:02
14:09:09

2007
2007
2007
2007

>>>
>>>
>>>
>>>

dev-libs/openobex-1.3
net-wireless/bluez-utils-2.25-r1
net-wireless/libbtctl-0.6.0-r1
net-wireless/gnome-bluetooth-0.7.0-r1

5.1.7.1.2 Konfiguracja Bluetooth
Przyszedł czas na instalację i konfigurację Bluetooth. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w
http://www.gentoo.org/doc/en/bluetooth-guide.xml do kroku 5 (“Detecting and Connecting to
Remote Devices“).
Belkin/Sitecom CN-502 Bluetooth USB nie jest wyszczególniony na
obsługiwanych przez “bluez”, ale działa. Poniżej dane wyjściowe z konsoli:

liście

urządzeń

efika linux # lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
efika linux # hciconfig -a
hci0: Type: USB
BD Address: 00:10:60:A7:B1:CF ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING PSCAN ISCAN
RX bytes:396684 acl:24160 sco:0 events:288 errors:0
TX bytes:3593 acl:150 sco:0 commands:71 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Name: 'BlueZ at efika (0)'
Class: 0x3e0100
Service Classes: Networking, Rendering, Capturing
Device Class: Computer, Uncategorized
HCI Ver: 1.1 (0x1) HCI Rev: 0x20d LMP Ver: 1.1 (0x1) LMP Subver: 0x20d
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
W przypadku problemów: jeśli polecenie “lsusb” pokazuje urządzenie Bluetooth, a hciconfig nie
pokazuje niczego, odłącz urządzenie USB, sprawdź czy serwis Bluetooth jest uruchomiony i
podłącz urządzenie USB. Teraz powinno zadziałać.
Niektóre urządzenia mogą być rozpoznawane w trybie HID zamiast HCI. Aby to zmienić, użyj
polecenia “hid2hci”.
5.1.7.1.3 Rozpoznawanie Wiimote
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5.2 MorrphOS

MorphOSa je
est planowa
ana, ale jesszcze nie została zrealizowana. N
Najnowsze informacje
e
Obsługa M
można zna
aleźć na ofiicjalnej stro
onie MorphO
m.net.
OSa: http:///www.morrphos-team

6 Dod
datkowe
e inform
macje
6.1 Gdz
zie możn
na kupić Efikę
Płytę głów
wną Efika można
m
kupić
ć na stroni e Genesi (http://www
w.genesippcc.com). Ce
eny podane
e
zostały w rozdziale drugim.

Edy
ycja maj 20
007 – Geofffrey CHARR
RA – http://
/www.efika .org
35

Księga Efiki

Można spróbować wygrać Efikę, zgłaszając interesujący projekt na stronie projektów
deweloperów Efiki.
Komputery Efika dostępne są także od dystrybutorów takich jak:
- Relec/Pegasos Suisse - Swiss - http://www.pegasos-suisse.com/
- Pegasos.cz : http://www.pegasos.cz

6.2 Strony internetowe o Efice
6.2.1 Oficjalne
Genesi, producent Efiki: http://www.genesippc.com/
Genesi – zdjęcia Efiki: http://www.pegasosppc.com/gallery.php?id=141 ;
Genesi – film o Efice: http://www.pegasosppc.com/movies/efika_de.mp4
Bplan (Genesi), Efika R&D: http://www.bplan-gmbh.de/
PegasosPPC (Genesi), oficjalna strona komputerów Pegasos: http://www.pegasosppc.com/
Power Developer (Genesi), srona PPC: http://www.powerdeveloper.org
Efika info: oficjalne informacje, dokumentacja i pliki do pobrania dla płyty głównej Efika:
http://www.efika.info
Freescale, procesory PowerPC: http://www.freescale.com/
Power org, rozwój architektury technologii PowerPC: http://www.power.org
Projekty deweloperów Efiki: http://projects.powerdeveloper.org/program/efika

6.2.2 Wspólnoty
Efika org: http://www.efika.org
Gentoo Efika wiki: http://gentoo-wiki.com/Efika
OpenSuse Efika wiki: http://en.opensuse.org/Efika102
Mupper: http://www.mupper.org
Geit: jak zrobić obudowę dla Efiki: http://www.geit.de/eng_efikase.html
DevRandom blog: http://www.devrandom.us/
Pegasos.org: http://www.pegasos.org
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