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Köszöntünk a Full Circle Magazin legújabb kiadásában!

Ú j sorozat indul útjára! LAMP sorozatot ígértem Nektek, itt is van: saját LAMP 
szerver készítése. A LAMP a Linux, Apache, Mysql és PHP (néha Python) sza-
vak kezdőbetűiből áll össze, nagyon sok internetes szerver alapjai nyugsza-
nak ezen, eléggé elterjedt. Az első részben (ebben a hónapban) Richard 

Bosomworth bemutatja a LAMP szerver telepítését és adminisztrációját, a következő 
hónapban pedig kitérünk az FTP-re és a tűzfalra, tarts velünk Te is!

Ebben a hónapban Greg egy kis javítást ad közre a Python sorozat első részével 
kapcsolatban, mindenképpen olvassátok el! Ezenkívül folytatja a változók bemutatá-
sát.

Más hírforrásokból már biztosan olvastátok, hogy múlt héten a Karmic Koala 
(Ubuntu 9.10) elért az Alpha 4 állapotba, augusztus 31-én pedig indul az Ubuntu 
Developer Week (UDW ‒ Ubuntu Fejlesztői Hét):

Az UDW programja itt található: https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek.

Mindenkinek jó olvasgatást kívánok!

szerkesztő, Full Circle magazin
ronnie@fullcirclemagazine.org

ELŐSZÓ
A magazin az alábbiak felhasználásával 

készült:

Az Ubuntu egy teljes értékű ope-
rációs rendszer, mely egyaránt 
kiváló laptopokra, asztali gépek-
re és szerverekre. Mindegy, hogy 
otthon, az iskolában vagy munká-
ra használod, az Ubuntuban min-
den szükséges alkalmazás meg-
található, mint például szöveg-
szerkesztő, levelezőprogram és 
webböngésző.
Az Ubuntu ingyenes és mindig is 
az marad. Nem kell licencdíjat fi-
zetni. Letöltés után rögtön hasz-
nálható és teljesen ingyen oda-
adhatod családodnak, kollégáid-
nak, barátaidnak, iskolatársaid-
nak.

Telepítés után a rendszer haszná-
latra kész, internettel, grafikai 
programokkal és játékokkal áll 
rendelkezésedre.

használd ezt a 
linket, ha a tartalom-
jegyzékhez kívánsz 
ugrani!

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
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HÍREK
Új béta Skype a Linuxhoz

Több, mint egy éves csend 
után jött ki az utolsó kisebb fris-
sítés, és két évvel a legutóbbi 
fő frissítés kiadása óta a Skype 
linuxos fejlesztőcsapata egy új 
béta állapotú Skype-ot tett elér-
hetővé Linux alá. Az új 2.1-es 
béta a Skype SILK kodekjét 
használja, ami jobb hangminő-
séget eredményezhet még kis 
sávszélesség esetén is. Támo-
gatja a magas minőségű vide-
ót és a PulseAudio-t. Az SMS 
küldési lehetőség szintén bele-
került, csakúgy, mint a kapcso-
latok csoportba szervezése. A 
csevegést szintén javították, 
jobb lett a gépelésjelzés, üze-
netszerkesztés és új hangulatje-
lek is kerültek bele.

A kiadási jegyzet tartalmazza 

az új béta ismert hibáit és rész-
letezi a kliens összes fejleszté-
sét. A program, mely kereske-
delmi szoftver, letölthető Ubun-
tu 8.04 és későbbi verzióira, 
Debian Lenny-re, Fedora 9 és 
későbbi verzióira, OpenSUSE 
11-re általános, statikusan és 
dinamikusan kapcsolt bináris 
formájában.

: www.h-online.com

Az új béta Skype letöltése: 
http://www.skype.com/
download/skype/linux/

A Microsoft elismeri a 
Linuxot desktop 
versenytársként
A Microsoft megemlítette a Cano-
nical és a Red Hat Linux disztribú-
torokat a US Securities and Ex-
change Comissionnak tett éves
jelentésében a kereskedelmi 
szoftverszállítók között.

A jelentés szerint a Linux operáci-
ós rendszer elért „némi elfoga-
dottságot”, mivel a PC-gyártók a 
költségeiket csökkentik és egyre 
több ember vesz netbookot, ami 
főleg Linuxot futtat.

A Windows Vista bebizonyította, 
hogy túl nagy és túl költséges a 
netbookokra, ami a Linux térhódí-
tásához vezetett.

A Microsoft októberben megjele-
nő Windows 7 rendszere egy 
'könnyített' verziót is tartalmaz 
netbookokra optimalizálva.

: www.computerweekly
.com

Linux From Scratch 6.5: 
A Csináld Magad 
Operációs Rendszer 
Útmutatója

A Linux From Scratch projekt kiad-
ta a 6.5-ös verzióját a „hogyan ké-
szítsd el saját Linux rendszeredet 
forrásból” lépésenkénti útmutató-
jának. A 300 oldalnyi utasítás be-
mutatja, hogyan szerezzük be a 
forrásokat és hogyan fordítsuk le 
saját 32-bites Linux rendszerünket. 
Az LFS 6.5 frissítésével egy 
2.6.30.2 kernel verziójú rendszert 
építhetünk GCC 4.4.1-gyel és a 
glibc 2.10.1 verziójával. Szükséges 
egy működő Linux rendszer, hogy 
saját Linuxod fordítását és telepíté-
sét elvégezhesd. A többi frissítés a 
könyv 'Újdonságok az utolsó kia- 
dás óta' oldalán olvasható.

: www.h-online.com

http://www.h-online.com
http://www.skype.com/download/skype/linux/
http://www.computerweekly.com
http://www.h-online.com
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N emrégiben egyik olva-
sónk azt kérte, hogy 
ismertessem a help 
vagy man (manual) ol-

dalak kinézetét. Az ő kedvéért 
ebben a cikkben a 'ping' pa-
rancs 'help', illetve 'man' oldalá-
ra fókuszálok. A

ping -h 

parancs megjeleníti a ping pa-
rancs help oldalát (a '-h' kapcso-
ló, csakúgy mint a '--help' para- 
méter, alapértelmezés szerint 
minden parancsnál ezt teszik). 
A help oldal valahogy úgy fog ki-
nézni, mint ahogy a jobb oldali 
képen látható.

Az első kapcsos zárójel tartal-
ma '-LRUbdfnqrvVaA' egy lista 
a lehetséges kapcsolókról, me-
lyek nem igényelnek paraméte-
reket (leginkább azért, mert a 
kimenetet formázzák), és ha to-
vábbi információkat szeretnénk 
megtudni arról, hogy mit is csi-
nálnak ezek a kapcsolók, akkor 
a man oldalt is meg kell néz-
nünk. A kapcsos zárójelek követ-
kező csoportja tartalmaz egy 

kapcsoló-ér-
ték párt (pl. 
'-c count'), 
amiben a 
'count' részt 
be kell helyet-
tesítened egy 
megfelelő ér-
tékkel. Az érté-
kek nevét úgy 
találták ki, 
hogy legyen 
valami elkép-
zelésed arról, 
mit is csinál az 
adott kapcsoló.

A help legin-
kább csak 
gyorssegély-
ként szolgál, 
ha nem tudod, melyik kapcso-
lót kellene használnod. Ha vi-
szont még csak ismerkedsz a 
paranccsal és nem ismered a 
kapcsolók felét sem, a legjobb, 
ha elolvasod a man oldalt, mi-
vel az bővebb magyarázattal 
szolgál minden egyes kapcsoló-
ról, csakúgy, mint a használat-
ról, a help weboldalakról, stb. 
Van pár olyan help oldal, me-

lyek a kapcsolókról és a paramé-
terekről tartalmaznak  leíráso- 
kat, de ez nem mindig van így.

A man oldal megtekintéséhez 
használd ezt a parancsot:

man ping 

Az áttekintő (synopsis) rész ha-
sonlít a help parancséhoz, de 
itt egy leíró (description) rész is 

található, ahol elmagyarázzák 
nekünk, hogy mit is csinál a pa-
rancs, illetve mire szokták hasz-
nálni. Az opciók (options) rész 
leírja nekünk az összes kapcso-
lót, azok használatával és mű-
ködésével együtt. A man oldal 
lapozásához használhatod a le 
és a fel, illetve a page up és pa-
ge down gombokat. A szöveg a 
kép legalján valahogy így fest: 
'Manual page ping(8) line 

PARANCSOLJ ÉS URALKODJ

Usage: ping [-LRUbdfnqrvVaA] [-c count] [-i interval] [-w deadline]
            [-p pattern] [-s packetsize] [-t ttl] [-I interface or address]
            [-M mtu discovery hint] [-S sndbuf]
            [ -T timestamp option ] [ -Q tos ] [hop1 ...] destination

‒ pingelési próbálkozások száma
‒ két pingelés közti időtartam
‒ maximum várakozási idő a válaszra

‒ engedélyezi, hogy megtöltsd a pinget bájtok mintájával
‒ meghatározza a küldött csomagok méretét

‒ beállítja az IP Time to Live értékét
‒ beállítja a forrás IP-t vagy eszközt

‒ lehetséges értékei a 'do', 'want' vagy 'dont'
‒ meghatározza a küldött buffer méretét

‒ segítségével speciális IP időbélyeget állíthatsz be
beállítja a Quality of Service (Szolgáltatás Minősége) opciót (decimális és 

hexadecimális értéket is megadhatunk)
‒ célállomások listáját adhatjuk meg
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 saját rendszerének 
folyamatos tönkretételével tanulta 
meg azt, amit tud, és nem volt más 
választása, mint utánanézni, hogyan 
hozhatná helyre a problémákat. Ide 
írhatsz neki: lswest34@gmail.com.

21/356 15%'. Ez annyit mond, 
hogy épp a ping manual olda-
lát nézzük és a 21. oldalon tar-
tózkodunk a 356-ból, más szó- 
val a dokumentum 15%-ánál 
tartunk. Miután átfutottunk az 
opciók részt, elérkezünk az 
'ICMP Packet Details' nevű rész-
hez: ez leírja, mi is az az 'ICMP 
Packet Details'. Még van pár de-
finíció, mire a bug címsorhoz 
érünk, de ezek működése rész-
letesen le van írva, úgyhogy én 
ezekre most nem térnék ki. A 
bug részben megtalálhatjuk az 
eddig ismert és még ki nem javí-
tott bugot és a 'Lásd még:' 
(See Also) szekció további pa-
rancsokat ajánl fel, melyek hasz-
nálatával még hatékonyabbá 
tehetjük a parancs használa-
tát. A történet (History) bekez-
dés pont annyi információt kö- 
zöl, amennyire szükségünk le-
het, míg a biztonság (Security) 
és elérhetőség (Availability) 
egy kicsit többet árul el a pa-
rancsról.

Nem mindegyik man oldal 
ugyanolyan, de ugyanazokat a 
szabályokat követik, melyek a 
következőek:

Név (Name)
Áttekintés (Synopsis)

Leírás (Description)
Opciók (Options)
Hasznos információk a parancs-
hoz (definíciók, magyarázatok, 
stb.)
Bugok (Bugs)
Lásd még (See Also)
Történet (History)
Biztonság (Security) (ha alkal-
mazható)
Elérhetőség (Availability)

Ezek ismeretében könnyebben 
megtalálhatod a témát, amit 
keresel. Továbbá, ha valaha ké-
szítettél már saját programot 
és szerettél volna írni hozzá 
egy man oldalt, legalább már 
ismered annak formázási sza-
bályait. Remélhetőleg ez a cikk 
segített jobban megérteni a 
man oldalak működését és ér-
telmet nyertek a gyakran kaoti-
kusnak tűnő help oldalak is.

PARANCSOLJ ÉS URALKODJ

mailto:lswest34@gmail.com
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HOGYANOK Programozzunk Pythonban – 2. rész

E lőző számunkban egy 
olyan egyszerű progra-
mot néztünk meg, ami a 
'raw_input'-ot használta 

a felhasználói visszajelzés beolva-
sásához, illetve néhány egysze- 
rű változótípust, meg egy egysze-
rű 'for' ciklust is tartalmazott. Ez 
alkalommal mélyebbre fogunk ás-
ni a változók világában, plusz 
írunk még néhány programot is.

 

Először is kezdjük a listáknak 
nevezett változótípusokkal. Más 
nyelvekben egy listát tömbnek te-
kintenénk. Ha visszatérünk a ci-
pősdoboz analógiájához, akkor 
egy tömb (vagy lista) sok, tárgya-
kat tartalmazó doboz egymás ol-
dalához ragasztásának felelne 
meg. Például: a villákat az egyik 
dobozban tárolnánk, a késeket a 
másikban és a kanalakat a harma-
dikban. Lássunk is egy egyszerű 
listát. A könnyű értelmezés vé-
gett ez most a hónapok neveit 
fogja tárolni. Ennek a kódja így 
néz ki:

months = 
['Jan','Feb','Mar','Apr','May'

,'Jun','Jul','Aug','Sep','Oct'
,'Nov','Dec'] 

A lista létrehozásához annak 
összes értékét szögletes nyitó- 
és zárójelek ('[' és ']') közé helyez-
zük. A listánkat „months” (hóna-
pok) néven hoztuk létre. Ahhoz, 
hogy használjuk, mondjuk a 
months[0] vagy months[1] paran-
csot írnánk be (ami a 'Jan' vagy a 
'Feb' szavakat adná eredmé-
nyül). Fontos megjegyezni, hogy 
mindig nullától számolunk. A lis-
ta hosszának megállapításához 
az alábbi parancsot kell használ-
nunk:

print len(months) 

ami 12-vel tér vissza.

A listákra egy másik példa a re-
ceptkönyvek kategóriái lenné-
nek. Mondjuk így:

categories = ['Main 
dish','Meat','Fish','So-
up','Cookies'] 

Ekkor a categories[0] a 'Main 
dish' (főétel), a categories[4] pe-
dig 'Cookies' (sütik) lennének. 

Ezek megint csak elég nyilvánva-
lóak. Biztos vagyok benne, hogy 
sok olyan dolgot ki tudtok találni, 
amire egy listát lehet használni.

Mindeddig olyan listákat készí-
tettünk, amik karakterláncokat 
tároltak. Olyan listát is létre tu-
dunk hozni, ami egész számokat 
tárol. Ha visszagondolunk a hóna-
pos listára, olyat is tudnánk csi-
nálni, ami a hónapok napjainak a 
számát tárolná:

DaysInMonth = 
[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31
,30,31] 

Ha kiíratnánk a DaysIn-
Month[1] (Február) elemet, akkor 
a 28-at kapnánk vissza. Észreve-
hetjük, hogy a listanév a DaysIn-
Month (hónap napjai). Ugyan-
ilyen egyszerűen használhattam 
volna 'daysinmonth'-ot is, vagy 
csak egyszerűen 'X'-et… De ak-
kor nem lenne olyan jól olvasha-
tó a kód. A helyes programozási 
szokások azt diktálják (ami értel-
mezés kérdése is), hogy a válto-
zónevek könnyen olvashatóak 
legyenek. Arról, hogy miért is 
olyan fontos ez, majd a későbbi-

David Turnertől kaptam egy e-mailt, 
amiben azt javasolta, hogy a Tab billen-
tyű indentálásra (behúzásra) való hasz-
nálata félrevezető lehet, mivel néhány 
szerkesztő négynél több, vagy keve-
sebb szóközt is használhat behúzáson-
ként. Ez természetesen igaz. Sok 
Python programozó (köztük én is) a Tab 
billentyű négy szóközre való beállításá-
val spórol az idején. A gond azonban 
az, hogy mások a szerkesztője nem fel-
tétlenül fogja ugyanezt a beállítást 
használni, ami pedig ronda kódhoz és 
más hasonló hibákhoz vezethet. Magya-
rul, inkább a szóközök használatára 
szokj rá, mint a Tab-okéra.

FCM 27. szám: Python ‒ 1. rész

GrafikaFejlesztés Internet M/média Rendszer

MerevlemezCD/DVD USB eszköz Laptop Vezeték
nélküli
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PROGRAMOZZUNK PYTHONBAN ‒ 2. RÉSZ
ekben lesz szó. A listákkal még el-
játszogatunk egy kicsit később.

Mielőtt azonban rátérnénk a 
következő példaprogramra, néz-
zünk még néhány pythonos dol-
got.

Még az első részben röviden 
bemutattam a karakterláncokat. 
Most nézzük meg őket közelebb-
ről. Egy sztring karakterek soroza-
ta. Nem sokkal több ennél. Ami 
azt illeti, tekintsünk úgy egy ka-
rakterláncra, mint karakterek 
tömbjére. Például, ha a 'The time 
has come' (eljött az idő) szringet 
egy strng nevű változóhoz rendel-
jük hozzá, és meg szeretnénk tud-
ni, hogy mi a második karaktere, 
akkor a

strng = 'The time has come'
print strng[1] 

utasításokat írnánk be. Az ered-
mény egy 'h' lenne. Emlékez-
zünk, hogy mindig nullától szá-
mozunk; tehát az első karakter 
a [0], a második az [1], a harma-
dik a [2], és így tovább. Ha 
meg szeretnénk keresni a ne-
gyedik pozíciótól nyolcadikig tar-
tó karaktereket, akkor a

print strng[4:8] 

parancsot írnánk be, ami a 'time' 
szóval térne vissza. Mint az első 
cikkben bemutatott 'for' ciklus-
ban, a számlálás nyolcnál meg-
áll, de a nyolcadik karakter már 
nem adódik vissza, ami itt a szó-
köz lenne a 'time' szó után.

Sztringünk hosszúságának le-
kérdezéséhez használhatjuk a 
len() függvényt:

print len(strng) 

ami 17-el tér vissza. Ha viszont 
azt akarnánk megtudni, hogy a 
karakterláncunkban a 'time' szó 
hol található, akkor a

pos = strng.find('time') 

parancsot alkalmazhatjuk. Itt a 
pos (mint position, azaz pozí-
ció) változó a 4-et tartalmazza, 
ami azt jelenti, hogy a 'time' 
szó a negyedik pozíción kező-
dik. Ha olyan szóra vagy szavak-
ra keresnénk rá, amik nincse-
nek a sztringben, mint ahogy 
itt is:

pos = strng.find('apples') 

a posba bekerülő érték -1 lenne.

Azt is meg tudjuk csinálni, 
hogy a 'split' paranccsal min-
den egyes szót külön kiíratunk. 
Ezzel több részre szedjük (vagy 
bontjuk) a karakterláncot min-
den egyes szóköznél:

print strng.split(' ') 

A parancs a ['The','time', 'has','co-
me'] listával tér vissza. A split 
egy igen jól használható dolog. 
Még sok ilyen beépített sztringke-
zelő függvény áll rendelkezésünk-
re, amiket a későbbiekben is 
használni fogunk.

Van még egy dolog, amit be 
kell mutatnunk, mielőtt rátér-
nénk a következő programozási 
példára. Amikor egy olyan dolgot 
szeretnénk kiíratni, ami konstans 
és változó szöveget is tartalmaz, 
akkor a változóhelyettesítés ne-
vű eszközt használhatjuk. Alkal-
mazása igen egyszerű. Ha helyet-
tesíteni akarunk egy sztringet, ak-
kor a '%s'-et használjuk, majd  a 
Pythonnak megadjuk, hogy mire 
kell lecserélnie. Például ahhoz, 
hogy egy hónapot kiírassunk a 
fenti listából, a

print 'Month = %s' % month[0] 

parancsot használhatjuk, ami 
kiírja a "Month = Jan" szöveget. 
Ha egy integert szeretnénk he-
lyettesíteni, akkor a '%d'-t hasz-
náljuk. Nézzük meg az alábbi 
esetet: 

Months = 
['Jan','Feb','Mar','Apr','May'
,'Jun','Jul','Aug','Sep','Oct'
,'Nov','Dec']
DaysInMonth = 
[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31
,30,31]
for cntr in range(0,12):

print '%s has %d days.' 
% (Months[cntr],DaysIn-
Month[cntr])

Ennek a kódnak az eredmé-
nye:

 
Jan has 31 days.
Feb has 28 days.
Mar has 31 days.
Apr has 30 days.
May has 31 days.
Jun has 30 days.
Jul has 31 days.
Aug has 31 days.
Sep has 30 days.
Oct has 31 days.
Nov has 30 days.
Dec has 31 days.

Nagyon fontos, hogy megért-
sük az egyszeres és kétszeres 
idézőjelek használatát. Ha egy 
változóhoz az alábbi karakterlán-
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cokat rendeljük:

st = 'The time has come' 

vagy

st = “The time has come” 

akkor az eredmény ugyanaz. 
Azonban, ha aposztrófokat kell 
használni a szövegen belül, mint 
itt is:

st = 'He said he's on his 
way' 

akkor szintaktikai hibát kapunk. 
Helyesen ezt így kell csinálni:

st = “He said he's on his 
way” 

Gondoljunk erre úgy, hogy 
egy sztring meghatározásánál a 
szöveget mindig valamilyen idéző-
jelek közé kell tenni ‒ egyet az 
elejére, egyet a végére ‒, mind-
ezt úgy, hogy azok megegyező-
ek legyenek. Ha keverni kell az 
idézőjeleket, akkor mindig azt 
használjuk a külső helyeken, 
amelyből nincsen a szövegben. Vi-
szont felmerülhet olyan is, ami-
kor a sztring valami ilyesmi: 
“She said “Don't Worry”” (Azt 
mondta, hogy ne aggódjak). Eb-

ben az esetben ezt így is meg le-
het adni:

st = 'She said “Don\'t 
Worry”' 

Vegyük észre, hogy egy backs-
lash van a „Don't” szóban lévő 
egyes aposztróf előtt. Ez egy úgy-
nevezett escape karakter. Ez 
mondja meg a Pythonnak, hogy 
írasson ki (ebben az esetben) 
egy egyszeres idézőjelet ‒ anél-
kül, hogy figyelembe venné a 
sztring határolójeleit. Néhány má-
sik escape szekvencia még (a tel-
jesség igénye nélkül) a '\n', ami 
az új sor megfelelője, vagy a '\t', 
ami pedig a tabulátoré. Egy ké-
sőbbi példakódban ezek még elő 
fognak kerülni.

Még mindig van néhány do-
log, amit meg kell beszélnünk, 
hogy a következő példát értelmez-
ni tudjuk. Az első ilyen dolog a 
hozzárendelés és az egyenlőség 
közötti különbség. A hozzárende-
lést már sokszor használtuk a pél-
dákban. Amikor egy változóhoz 
értéket akarunk rendelni, akkor a 
hozzárendelés operátort használ-
juk, vagyis a '=' szimbólumot 

(egyenlőségjelet):

variable = value 

Viszont abban az esetben, ami-
kor meg akarjuk állapítani egy vál-
tozó egyenlőségét valamivel, 
akkor az összehasonlítás operá-
tort kell alkalmaznunk. Mondjuk 
le szeretnénk ellenőrizni, hogy 
egy változó egyenlő-e egy érték-
kel. Ekkor a '==' jeleket (két 
egyenlőségjel) használnánk:

variable == value 

Tegyük fel, hogy van egy loop 
(ciklus) nevezetű változónk és 
meg akarjuk tudni róla, hogy 
egyenlő-e pl. 12-vel:

if loop == 12: 

Nem szükséges értenünk még 
az if és a kettőspont jelentését. 
Csak arra kell emlékeznünk, 
hogy az egyenlőség megállapítá-
sához két egyenlőségjelet haszná-
lunk.

 

A következő témánk a meg-
jegyzéseké. A kommentek sok 
minden miatt fontosak. Segítsé-
gükkel nem csak értelmezni tud-

juk, hogy valaki mit is akar vég-
rehajtani a kódban, hanem arra 
is, ha mondjuk hat hónap után 
előveszed egy programodat, em-
lékeztetnek majd arra, hogy mit 
is akartál csinálni. Amikor elkez-
desz rengeteg programot készíte-
ni, ez nagyon fontos lesz. A meg-
jegyzések arra is jók, hogy hasz-
nálatukkal a Python figyelmen kí-
vül hagyhat bizonyos sorokat. 
Egy sor kikommenteléséhez a '#' 
jelet használjuk. Például:

# Ez egy komment 

Bárhova rakhatunk kommente-
ket egy sorban, de ha ezt tesz-
szük, akkor a Python minden '#' 
mögötti dolgot figyelmen kívül 
fog hagyni.

Most visszatérünk ahhoz az 
'if' utasításhoz, amiről már az 
előbb volt szó. Ha valamit egy do-
log értékének függvényében aka-
runk eldönteni, akkor az 'if' 
kulcsszót kell használnunk:

if loop == 12: 

Ezzel leellenőrizzük a 'loop' 
változó értékét: ha annak tartal-
ma 12, akkor végrehajtjuk az 
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alatta lévő indentált blokk tartal-
mát. A legtöbb esetben ez épp 
elég is; de mi van akkor, ha azt 
akarjuk mondani, hogy „ha ez a 
változó valami, akkor csináld ezt, 
különben pedig azt”. Pszeudokód-
ban ezt így írhatnánk:

 
if x == y then

csinálj valamit
else

csinálj valami mást

Pythonba ugyanez:

if x == y:
csinálj valamit

else:
csinálj valami mást
meg még pár dolgot

A fontosabb dolgok:

1. Az 'if' vagy az 'else' utasítást 
kettősponttal kell lezárni.

2. INDENTÁLD a kódsorokat.

Ha egymás után több dolgot 
is le kell ellenőriznünk, akkor hasz-
nálhatjuk az if/elif/else formátu-
mot. Például:

x = 5
if x == 1:

print 'X is 1'
elif x < 6:

print 'X is less than 6'

elif x < 10:
print 'X is less 

than 10'
else:

print 'X is 10 
or greater'

Figyeljük meg, hogy a 
'<' operátort használtuk 
ahhoz, hogy megállapít-
suk, vajon az x kisebb-e egy meg-
adott értéknél ‒ ebben az 
esetben 6-nál vagy 10-nél. Más 
gyakori összehasonlítási művele-
tek a nagyobb mint ('>'), a ki-
sebb vagy egyenlő mint ('<='), a 
nagyobb vagy egyenlő mint 
('>=') és a nem egyenlő '!=' ope-
rátorok.

Végezetül megnézünk egy egy-
szerű példát a 'while' ciklusokra. 
A 'while' utasítás segítségével 
egy olyan ciklust tudunk létrehoz-
ni, ami addig ismétlődik, amíg 
egy megadott küszöbértéket el 
nem ér. Egy könnyen érthető pél-
da az lenne, ha a 'loop' változó-
hoz 1-et rendelnénk úgy, hogy a 
'while' ciklus addig íratná ki a lo-
op változó értékét, amíg az ki-
sebb vagy egyenlő, mint tíz, és 
minden iterációban eggyel növeli 
a loop értékét. Ha a loop tíznél na-
gyobb, akkor kilép:

 
loop = 1
while loop <= 10:

print loop
loop = loop + 1

A futtatás eredménye terminálban:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Éppen az, amit vártunk. Az el-
ső ábrán (jobbra fent) egy hason-
ló, de valamivel bonyolultabb 
példa látható, ami azért még min-
dig elég egyszerű.

Ebben a példában, az 'if' utasí-
tást a 'while' ciklussal, a 'raw_in-
put' utasítással, újsor escape 
szekvenciával, hozzárendelés és 
összehasonlítás operátorokkal ke-
vertük ‒ összesen nyolc sornyi 

programban.

A példa végrehajtása az aláb-
bi kimenetet hozná létre:

Enter something or 'quit' to 
end
 => FROG
You typed FROG
Enter something or 'quit' to 
end
 => bird
You typed bird
Enter something or 'quit' to 
end
 => 42
You typed 42
Enter something or 'quit' to 
end
 => QUIT
You typed QUIT
Enter something or 'quit' to 
end
 => quit
quitting

Figyeljük meg, hogy amikor a 
'QUIT'-et írtuk be, a program 
nem állt meg. Ez azért van, mert 
a response (válasz) változót a 
'quit'-el hasonlítottuk össze (res-

loop = 1
while loop == 1:

response = raw_input("Enter something or 'quit' to end => ")
if response == 'quit':

print 'quitting'
loop = 0

else:
print 'You typed %s' % response
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ponse == 'quit'). A 'QUIT' pedig 
NEM egyenlő a 'quit'-tel.

Még egy gyors példa, mielőtt 
lezárnánk e havi adagunkat. Te-
gyük fel, hogy meg akarjuk néz-
ni, vajon egy felhasználó jogo-
sult-e programunk használatára. 
Ez a példa pont jó arra, hogy 
megmutassa, mit is tanultunk ed-
dig, habár éppenséggel nem a 
legmegfelelőbb módja a problé-
ma megoldásának. Egyszerűen 
el fogjuk kérni a felhasználó-
tól a nevét és jelszavát, majd 
összehasonlítjuk azzal, ami a kó-
dunkban van, és döntünk az ered-
mény függvényében. Két listát 
fogunk használni ‒ az egyikben 
a jogosult felhasználók, a másik-
ban azok jelszavai lesznek. Ezt 
követően a raw_inputtal bekér-
jük a felhasználó adatait, végeze-
tül pedig az if/elif/else utasítá-
sokkal leellenőrizzük a felhaszná-
lót. Tartsuk azonban szem előtt, 
hogy a gyakorlatban nem így 
szoktunk eljárni. A soron követke-
ző cikkekben rátérünk más mód-
szerekre is. A kód a jobbra levő 
szövegdobozban látható.

Mentsük is el 'python_test.py' 
néven, majd futtassuk különbö-
ző bemenetekre.

Az egyedüli dolog, amiről 
még nem beszéltünk, az a leellen-
őrző rutin, ami az 'if usrname in 
users:' utasítással kezdődik. 
Amit itt csinálunk, az az, hogy 
megnézzük, vajon a begépelt fel-
használónév benne van-e a lis-
tánkban. Majd használjuk a 
users.index(usrname) függvényt 
a listában elfoglalt helyének meg-
határozásához, hogy ezzel ki tud-
juk olvasni a jelszavát is, ami 
ugyanezen a pozíción van a má-
sik listában. Például: John az első 
pozíción van a felhasználónév 

istában. Jelszava a „dog”, ami 
szintén az első pozíción találha-
tó a jelszavak listájában. Ezzel 
a módszerrel meg tudjuk talál-
ni az egyes párokat. Innentől 
már a többi egyértelmű.

#-----------------------------------------------
#password_test.py
#    example of if/else, lists, assignments,raw_input,
#    comments and evaluations
#-----------------------------------------------
# Assign the users and passwords
users = ['Fred','John','Steve','Ann','Mary']
passwords = ['access','dog','12345','kids','qwerty']
#-----------------------------------------------
# Get username and password
usrname = raw_input('Enter your username => ')
pwd  = raw_input('Enter your password => ')
#-----------------------------------------------
# Check to see if user is in the list
if usrname in users:

position = users.index(usrname) #Get the position in the list of the users
if pwd == passwords[position]:  #Find the password at position

print 'Hi there, %s.  Access granted.' % usrname
else:

print 'Password incorrect.  Access denied.'
else:

print "Sorry...I don't recognize you.  Access denied."
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N apjainkban az internet 
többet nyújt nekünk, 
mint információs olda-
lak átgörgetését. Talál-

kozhatunk kapcsolatfelvételi űrla- 
pokkal, bevásárlókosárral, média-
könyvtárakkal, interaktív játékok-
kal és közösségi portálokkal ‒ 80 
%-uk mögött egy LAMP-nek hívott 
dolog működik (szerveroldalon). A 

N/A

GrafikaFejlesztés Internet M/média Rendszer

MerevlemezCD/DVD USB eszköz Laptop Vezeték
nélküli

LAMP a nyílt forrású, szerveroldali 
technológiák betűszava, és a leg-
gyakrabban használt megoldás 
mind az interneten, mind az ottho-
ni vállalkozások körében.

A LAMP jelentése:

 ‒ A szerver operációs 
rendszere

 ‒ A webszerver
 ‒ Az adatbázis

 ‒ A dinamikus 
scriptnyelv, elsősorban php, de 
lehet perl vagy python is

E nagy négyes tervezésekor 
nem volt szempont az együtt-
működés, de a web- és adatszol-
gáltatás együttes alkalmazható-
sága miatt ‒ kombinálva a nyílt 
forráskódú komponensek költ-
séghatékonyságával ‒ a LAMP 
az 1990-es évek során de facto 
szabvánnyá nőtte ki magát a 
kétirányú adat- és információ-
csere végrehajtásában, amit 
minden asztali böngészőtől elvá-
runk.

A továbbiakban az alapvető 
LAMP telepítési lépésekről olvas-

hattok Ubuntu Server 9.04 „Ja-
unty Jackalope”-ra vonatkoz-
tatva.

Töltsd le a rendszerednek 
megfelelő szerver ISO-t (32 v. 
64 bit, stb.), írd ki CD-re, in-
dítsd róla a számítógépet és a 
telepítőt, válassz billentyűze-
tet, földrajzi opciókat, valamint 
LAMP és OpenSSH komponense-
ket. 

A telepítés után válassz fel-
használói fiókot és MySQL root 
jelszót, amikor erre kér.

Kész? Oké. Indítsd újra a gé-
pet, lépj be és frissítsd a rend-
szert. CLI-ből (parancssor) írd 
be a következő frissítési paran-

csokat. ('update'-tel a létező 
csomagokat frissíted, 'upgrade'-
del telepítesz ‒ ha van mit.) Mi-
ért nem 'upgrade' elsőre?  Nos, 
az update biztosítja a megbíz-
ható hálózati kapcsolatot és a 
rendszered stabil funkcionalitá-
sát:

 
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Mivel ez egy szerver, be kell 
állítanunk egy statikus IP-t és 
hálózati csatolóhoz rendelni 
(mindenképpen eth0). Használj 
egy szövegszerkesztőt (én a vi-
t használom, Google-ben meg-
találod azt a néhány parancsot, 
amire szükséged van). CLI-ben 
írd be:

sudo vi /etc/network/interfa-
ces 

A DHCP-s bejegyzést ilyesmi-
re írd át (a saját IP számaimat 
használom példaként):

 
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.15
netmask 255.255.255.0
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network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Statikus IP-vel a DNS-bejegy-
zést is módosítanod kell a 
resolv.conf fájlban ‒ de ez rop-
pant egyszerű. CLI-ben írd be:

sudo vi /etc/resolv.conf 

Ha üres a fájl, semmi problé-
ma, csinál egy újat. Ha már van-
nak bejegyzések, azokat ne 
bántsd! Ha nincs bejegyzés, a 
következő információkat add 
meg (a saját domain nevedet 
és DNS IP-ket használd):

search domain.com
nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
nameserver xxx.xxx.xxx.xxx

Indítsd újra a hálózati szolgál-
tatásokat:

sudo /etc/init.d/networking 
restart 

A MYSQL alapértelmezésben 
a localhostra kapcsolódik, ami 
más gépekről nem érhető el. 
Ezt a /etc/mysql/my.cnf fájl szer-
kesztésével változtathatod 

meg. Írd be parancssorban:

sudo vi /etc/mysql/my.cnf 

Látni fogod a BIND bejegy-
zést. A localhost 127.0.0.1-et 
változtasd meg arra az IP cím-
re, ahonnan el akarod érni az 
adatbázist, majd mentsd el az 
állományt. Ha több gépről is el 
kell érned az adatbázist, kom-
mentezd ki (#) a bind sort és 
hagyd nyitva a dolgokat (nem 
tanácsos), vagy később 
phpMyAdminból állítsd be az IP-
címeket. A phpMyAdmint a kö-
vetkező részben telepítjük.

 

Az Apache teszteléséhez írd 
be egy böngészőbe: http://<sa-
ját IP-címed). Az „It Works” fel-
iratot kell látnod, ha nem, in- 
dítsd újra az Apache-ot és pró-
báld újra. Apache újraindítása:

sudo /etc/init.d/apache2 
restart 

: bizonyos feltételek meglé-
te esetén az Apache újraindulá-
sa közben ezt az üzenetet 
láthatod:

apache2: Could not reliably 
determine the server’s fully 
qualified domain name, using 
127.0.0.1 for ServerName 

Az oldalak ettől függetlenül 
betöltődnek. A probléma megol-
dásához szerkesztened kell az 
apache2.conf fájlt, parancssor-
ban írd be:

sudo vi 
/etc/apache2/apache2.conf 

Az állomány végéhez add 
hozzá ezt sort: "Servername 
<szervered_neve>".

Az Apache újraindítása után 
az üzenetnek el kell tűnnie.

Ezzel az alap LAMP kész, tele-
pítve van.

Hacsak nem vagy parancsso-
ri über-geek (jónéhányat talál-
hatsz), talán jól jönne egy ba- 
rátságosabb metódus a LAMP 
adminisztrálására. Íme három 
kedvelt eszköz (ahogyan az ala-
pok, úgy ezek a javaslatok is 
Ubuntun alapulnak).

 

Talán a leggyakrabban hasz-
nált MySQL DB Admin alkalma-
zás. Igen hathatós és jól műkö-
dő eszköz. Így telepítheted pa-
rancssorból:

sudo apt-get install 
phpmyadmin 

Fogadd el az alapértelme-
zett telepítést. A böngészőbe 
írd be:

http://<szerver_IP>/
phpmyadmin

majd írd be: root + MySQL jel-
szó, amit telepítéskor adtál 
meg.

: ha más menedzsment-
csomaggal kívülről szeretnéd el-
érni a MySQL-t (pl. MySQL Admi-
nistrator), ne feledd: alapér- 
telmezetten csak a localhost 
127.0.0.1 érheti el az adatbá-
zist. Hacsak nem kötötted az 
adatbázist egy meghatározott 
IP-címhez, vagy nem nyitottad 
ki mindenkinek a 'bind' sor ki-
kommentelésével (#), 1130-as 
hibát fogsz kapni. A helyzet or-
voslása érdekében a phpMyAd-
minban add meg a megfelelő 
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egy szen-
vedélyes Ubuntu szakember, aki 
nyílt forrású stratégiákat és szol-
gáltatásokat nyújt az IT ipar 
számára a 
http://toomuchgreen.eu web-
portálról. Szabadidejét szívesen 
tölti bringázással.

LAMP – 1. RÉSZ

a LAMP az 1990-es 
évek során de facto 
szabvánnyá nőtte ki 
magát…

hozzáféréseket az IP-címekkel 
‒ ezt a lépést könnyű elfelejte-
ni és sok fejfájást okozhat.

 

A Webmin egy minőségi esz-
köz, valamint ipari szabvány a 
teljeskörű Linux szerveroldali ad-
minisztrációhoz. Így kell telepíte-
ni (perl könyvtárakkal kezdve):

sudo apt-get install perl 
libnet-ssleay-perl openssl 
libauthen-pam-perl 
libpam-runtime 
libio-pty-perl libmd5-perl 

Ezután töltsd le a legutolsó 
Webmint (az írás pillanatában 
az 1.480 a legutolsó kiadás):

wget http://prdownloads.sour-
ceforge.net/webadmin/web-
min_1.480_all.deb 

Kicsomagolás és telepítés:

sudo dpkg -i 
webmin_1.480_all.deb 

: az Ubuntu alapértelmezet-
ten nem engedi a root belépé-
sét, habár a telepítéskor lét- 
rehozott felhasználó használhat-
ja a 'sudo'-t roottá váláshoz. A 

Webmin ennél sokkal engedéke-
nyebb és engedi a belépést. A 
Webmin címe: http://szerver_IP:
10000/ Fogadd el a tanúsít-
ványt és bent kell lenned.

Ha nem tartozol a pypMyAd-
min-csávók (vagy lányok) sorá-
ba, talán jobban kézreáll majd 
a MySQL Administrator formás 
és barátságos GUI-ja (lásd jobb-
ra fent). Szuper keresztplatfor-
mos eszköz, amit szabadon 
letölthetsz a 
http://dev.mysql.com/downlo-
ads/gui-tools/5.0.html címről. 
Ha igazán hardcore eszközt ke-
resel, ajánlom figyelmedbe a 
szintén szabadon letölthető 
MySQL Workbench-et: 
(http://dev.mysql.com/downlo-
ads/workbench/5.1.html). 

Oké, most már adminisztrál-
hatjuk a szerverünket, egy lé-
péssel közelebb vagyunk. A 
következő alkalommal megbe-
széljük az ftp-t és a tűzfalakat.

http://toomuchgreen.eu
http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.1.html
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
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HOGYANOK Ubuntu PC-k hálózata SSHFS-sel

K ét PC hálózatba kötésé-
nek számos módja 
van Ubuntu esetén, 
hogy a két gép között 

átmásoljuk a fájljainkat. Valaha 
USB egységeket használtunk és 
cserélgettünk, hogy szinkroni-
záljuk a fájlokat két PC között, 
ezt szépítve „settenkedő háló-
zatnak” nevezték. Egy jobb 
mód az SSHFS, vagyis a „Bizton-
ságos Shell Fájlrendszer” háló-
zata.

Az SSHFS az OpenSSH-t hasz-

nálja a két PC közötti biztonsá-
gos (titkosított) kommunikáció-
hoz. Hálózatra kötve a helyi PC 
felhasználó képes másolni, meg-
nyitni és szerkeszteni fájlokat a 
távoli PC-n, mintha azok a saját 
gépén lennének. A távoli fájlok 
úgy látszanak és viselkednek, 
mint a helyi gépen lévő fájlok.

SSHFS hálózat létrehozásá-
hoz csak a két gépet kell közös 
routerre vagy átjáróra kötni. Az 
Ubuntuhoz a legtöbb olyan 
szoftvert adják, amivel ez műkö-
dik, de a szükséges két alkalma-
zás elérhető a csomagkeze-
lőben, amit telepíteni kell mind-
két gépre. Így kell beállítani:

1. A Rendszer / Adminisztrá-
ció / Synaptic csomagkezelőből 
telepítsd a következő csomago-
kat: sshfs és openssh-server

2. Szintén ellenőrizd a Synap-
ticban, hogy az openssh-client 
telepítve van-e (általában az 
Ubuntut ezzel szállítják).

3. A Rendszer / Adminisztrá-
ció / Felhasználók és csoportok 

/ feloldás / Csoportok kezelésé-
ben, ellenőrizd a Fuse csoportot.

4. Készíts egy üres mappát a 
saját mappádban (Ctrl+Shift
+N), célszerű egy másik felhasz-
nálóról elnevezni, a zűrzavar el-
kerülése végett.

A hálózati eszközöket ezek 
alapján már telepítettük is. A há-
lózat aktiválásához a két gép kö-
zött csak el kell indítsd az 
SSHFS-t és ki kell jelölnöd a fáj-
lok forrását, valamint azt a he-
lyet, ahol meg fognak jelenni 
(az az új mappa, amit készítet-
tél):

Indítsd az Alkalmazások / Kel-
lékek / Terminált és írd be:

sshfs tavolifelhasznalo@tavo-
lipc:/home/tavolifelhasznalo 
~/ujmappa

vagy, mivel az SSHFS alapértel-
mezetten a másik felhasználó 
saját mappáját használja, ezért 
így rövidítheted:

sshfs tavolifelhasznalo@tavo-
lipc: ~/ujmappa

Amikor megadod a távoli 
gépnek a jelszót (az ő jelsza-
vát, nem a sajátodat), ez azt jel-
zi, hogy van engedélyed a 
hozzáféréséhez. 

Csak legelső alkalommal, de 
jóvá kell hagynod a távoli gé-
pet, így a hálózati kapcsolat lét-
rejön és egy ikon jelenik meg a 
desktopodon, mellyel egyszerű-
en hozzá tudsz férni a másik fel-
használó saját mappájához a 
/home könyvtáradban lévő 'uj-
mappa' ikonra kattintva. Ez-
után tudsz másolni, mozgatni, 
szerkeszteni és törölni fájlokat 
az Ő gépén. A jelszóval védett 
dokumentumok természetesen 
jelszóval védettek maradnak.

Egy SSHFS hálózat egyirá-
nyú, ami azt jelenti, hogy egyé-

N/A
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nileg kell mindegyiket hozzá-
kapcsolni a másikhoz. Ha kap-
csolódsz egy másik géphez, ak-
kor ők nem képesek megnézni 
a fájljaidat fordított kapcsolat 
létrehozása nélkül.

A géped hálózatról való le-
kapcsolásához írd be a terminál-
ba:

fusermount -u ~/ujmappa

A '-u' a 'lekapcsolást' jelenti.

Egy-két csapdára érdemes fi-

gyelni az SSHFS hálózatnál:

1. Ha bármelyik gép újrain-
dul, akkor a hálózati kapcsolat 
megszűnik és újra kell kapcso-
lódni.

2. Ha a hálózat elromlik egy 
hibával, akkor egyik vagy mind-

két gép elvesztheti a „Helyek” 
hozzáférését, vagy más funkci-
ót, az újraindításig.

3. Egy másik módja a háló-
zat elromlásának, ha a ClamAV 
a saját mappád ellenőrzi, miköz-
ben a hálózati mappa aktív. A 
ClamAV az összes fájlt ellenőriz-
né a saját mappádban, beleért-
ve a távoliakat is, ez okozza a 
hibát. A megoldás: először csa-
told le (lekapcsolás) a hálóza-
tot. Ez megakadályozza a hibát 
és megfelelően lemegy az ellen-
őrzés is.

4. Szintén szétkapcsolhatod 
a hálózatot, ha a másik felhasz-
náló saját mappájába mész, a- 
mikor a gépedhez van kapcso-
lódva, majd belemész az ő map-
pájába, aztán vissza a te saját 
mappádba, azután vissza az 
övére, stb. Ezt ne csináld!

Lehetnek további okai is a há-
lózati kapcsolat megszakadásá-
nak, amelyeket még nem fe-
deztem fel ‒ talán Te felfede-
zed ezeket. Ha a hálózati kap-
csolat megszűnik, csak építsd 
újra parancssorból. Ha ez nem 
működne, akkor indítsd újra a 
gépet. Ha a másik gépen válto-
zások történnek, mint az azono-

sítója, vagy ha sűrűn hibát 
kapsz, akkor a saját mappád-
ban található ~/.ssh/known_-
hosts nevű rejtett fájlt nyisd 
meg, töröld ki az adatokat belő-
le, majd mentsd el. Ezután, ami-
kor újraépíted a hálózatod, az 
adatok is újra létrejönnek.

Kerüljétek, hogy egyszerre a 
helyi és a távoli felhasználó u- 
gyanazt a dokumentumot szer-
kessze! Ha dolgoznod kell a tá-
voli dokumentumon, de nem 
tudod biztosan, hogy a másik 
felhasználó dolgozik-e vele, ak-
kor a legjobb, ha lemásolod a 
saját mappádba, majd miután 
végeztél vele, visszamásolod a 
távoli gépre, felülírva az ott le-
vő verziót. A távoli verzió dátu-
mának és idejének ellenőrzé-
sével megbizonyosodhatsz ró-
la, hogy változott-e.

Amellett, hogy egyszerű egy 
hálózatot beállítani, az SSHFS 

is jól működik és a surranód is 
kevésbé kopik el, mintha USB-s 
eszközökkel szinkronizálnád a 
fájlokat a két gép között.

Szeretnék köszönetet mon-
dani az Ottawa Canada Linux 
Group-nak, hogy megtanított 
engem az SSHFS használatára.

UBUNTU PC-K HÁLÓZATA SSHFS-SEL

 1978-ban ismerke-
dett meg a UNIX-szal. Ubuntut 
használ 2007 áprilisa óta. Felesé-
gével, Ruth-tal él Kanadában egy 
'ablakok (windows) nélküli ház-
ban'. Weboldala: 
http://web.ncf.ca/adamandruth/.

Egy-két csapdára 
érdemes figyelni az 
SSHFS hálózatnál…

http://web.ncf.ca/adamandruth/
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HOGYANOK Gyorsabb internetezés Squiddel

K orábban többször is ír-
tam arról, hogyan le-
het könnyebben ször- 
fözni a weben. Reggel 

épp a régi hardvereimet válo-
gattam (azért, hogy elvigyem 
őket egy újrahasznosító telep-
re), mikor megtaláltam az e- 
gyik régi laptopomat.

Ez egy öreg IBM Thinkpad 
T22, 2647-es típus, 256 MB 
RAM-mal és 20 GB-os merevle-
mezzel. Néhány évvel ezelőtt 
volt belőle 20 darab, amiket 

egy újrahasznosítóból szerez-
tem. Majdnem mindet eladtam 

az eBay-en, mostanra csak egy-
pár maradt.

Miközben kézikocsira pakol-
tam a cuccot, eszembe jutott, 
hogy újra használhatnám ezt 
az öreg laptopot, ha telepíte-
nék rá egy proxy/caching szer-
vert és a böngészőm által rend-
szeresen letöltött tartalmakat a 
helyi hálózaton tárolnám egy 
szerveren. Ez Squid telepitést je-
lent. Honlapja alapján „… a 
Squid egy proxy szerver és web 
cache démon”. Sokféle felhasz-
nálási lehetőséggel rendelke-
zik, kezdve azzal, hogy felgyor-

sítja egy webszerver futását 
úgy, hogy tárolja az ismétlődő 
lekéréseket, DNS és más hálóza-
ti kereséseket azoknak, akik erő-
forrásokat osztanak meg egy 
helyi hálón belül, egészen odá-
ig, hogy a forgalom szűrésével 
növeli a biztonságot. Jóllehet el-
sősorban HTTP-hez és FTP-hez 
használatos, a Squid korláto-
zott támogatást biztosít né-
hány más protokollhoz is, mint 
például a TLS, SSL, Internet Gop-
her és HTTPS. A Squid fejlesztői 
verziója (3.1) támogatja még 
az IPv6-ot és az ICAP-ot is…

Az Ubuntut választottam er-
re a projektre. A hálózati Squid 
szervert azért telepítem, mert:
• csökkenti a sávszélesség ter-
helését,
• gyorsítja a webes szörfölést,
• tárolja azokat a hálózati olda-
lakat, amiket rendszeresen láto-
gatok (ha az eredeti szerver 
nem elérhető).

Először is győződj meg róla, 
hogy telepítetted az Ubuntu 
8.04 szervert a régi laptopra. 
Nem vagy biztos benne, ho-

gyan csináld? Itt a leírás: 

 (http://howtoforge.com/
perfect-server-ubuntu8.04-lts). 
Esetemben kihagytam (nem te-
lepítettem) az Apache, MySQL, 
Postfix, BIND9, Proftpd, POP3, 
IMAP és a Webalizer alkalmazá-
sokat. Nincs szükségem rájuk. 
Egyedül a Squid proxy/caching 
szerverre tartok igényt. Felrak-
tam még a Webmint (lásd lej-
jebb), így könnyedén el tudom 
érni a szerveremet távolról. 
Megjegyzés: már megtanultam 
(két éve), hogy először a Squi-
det kell telepíteni. Így a Web-
min telepítése sokkal gördülé- 
kenyebb (akkoriban Debiant 
használtam szervernek, más-
hoz Ubuntut). Azoknak, akik kö-
vetik a blogomat (és új olvasó- 
imnak egyaránt): már próbál-
koztam a Squiddel és az Ubun-
tuval körülbelül egy éve, meg 
is írtam a „Speed Up and Impro-
ve Web Surfing With an Ubuntu 
Squid Server” című írásomban 
(http://ubuntulinuxhelp.com/
speed-up-and-improve-web-sur-
fing-with-an-ubuntu-squid-ser-
ver/). A korábbi Ubuntu / Squid 

N/A
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posztom az Ubuntu 6.06 LTS-t 
és a Squid 2.6-ot vette alapul. 
De a dolgok változnak, az alkal-
mazások, stb. úgyszintén fejlőd-
nek, így arra gondoltam, hogy 
a Squid szerver újratelepítése 
igen időszerű.

Letöltöttem és kiírtam az 
Ubuntu 8.04 LTS szervert az 
Ubuntu hivatalos oldaláról: 
http://www.ubuntu.com/getu-
buntu/download-server. A leg-
alapvetőbb rendszerkövetel-
mények a következők:

CD-ROM meghajtó és hálózati 
kártya

A 256 MB RAM-mal lassabb 
volt a telepítés, mint szerettem 
volna. Több információt is talál-
hatsz az Ubuntu Szerver (Har-
dy) rendszerkövetelméyeiről az 
Ubuntu Rendszerkövetelmé-
nyek lapon (https://help.ubun-
tu.com/community/Installation/
SystemRequirements). 

Miután letöltöttem és kiír-
tam az ubuntu-8.04.2-server-
i386 CD-t, a howtoforge.com ké-
zikönyvét használva telepítet-
tem egy alap Ubuntu szervert. 
Felraktam még egy SSH szer-
vert is, így elrakhattam a régi 
laptopot és minden mást meg-
csinálhattam kényelmesen az 
asztali gépemmel.

sudo aptitude install ssh 
openssh-server 

Ez letölti, telepíti és elindítja ne-
ked az ssh szervert.

A cikk folyamán végig be 
kell helyettesíteni az IP címeket 
és neveket, hogy egyezzen a há-
lózatod beállításaival. A telepí-
tés után az alap szerver teljes- 
körűen rendelkezésre áll, nyiss 
egy terminált a (jóval kényelme-
sebb) asztali gépedről, majd írd 
be:

ssh root@192.168.1.200 

192.168.1.200 annak a szer-
vernek az IP címe, amit az 
imént telepítettem.

Használd ezt a parancsot:

su 

a rendszergazdaként történő be-
lépéshez. Így nem kell begépel-
ned, hogy 'sudo'.

Telepítsd a Squidet a követke-
ző paranccsal:

aptitude install squid3 

Miután a Squid feltelepült, 
és újraindítottad a rendszert, va-
lószínűleg fel akarod rakni a 
Webmint is, egy GUI-t a szerve-
red kezeléséhez. Töltsd le a 
Webmin csomagot bármelyik 
könyvtáradba. A parancs a kö-
vetkező:

wget http://prdownloads.sour-
ceforge.net/webadmin/webmin-
1.470.tar.gz 

Csomagold ki, valahogy így:

tar xzvf webmin-1.470.tar.gz 

A Webminnek szüksége van 
Perlre, úgyhogy telepítettem 
pár csomagot:

aptitude install install liba-
uthen-pam-perl libnet-ssleay-
perl libpam-runtime openssl 
perl perl-modules 

Lépj be a kicsomagolt állo-

mányba (a webmin-
1.470.tar.gz-ből kicsomagoltba) 
a következő parancs beírásával:

cd webmin-1.470 

Telepítsd a Webmint:

./setup.sh 

Megváltoztattam a portot 
10000-ről 26395-re és az ad-
min felhasználót 'root'-ra, majd 
megadtam egy új jelszót.

A Webmin telepítésének vé-
gén kaptam egy üzenetet a te-
lepítés sikerességéről, ami tar-
talmazott egy URL-t is: 
http://squid.localdomain:
26395/

A saját PC-men szerkeszte-
nem kellett a host fájlt:

sudo gedit /etc/hosts 

Majd hozzáadni a következő 
sort:

192.168.1.200 squid.localdo-
main squid 

Most indítsuk újra a Squid 
szervert:

shutdown -r now 

https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-server
http://squid.locadomain:26395/
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A szerver újraindítása után 
lépjünk be (ssh-n keresztül), 
majd ellenőrizzük, hogy a Web-
min elindult-e:

sudo /etc/init.d/webmin 
status 

Valami hasonlót kell látnod:

webmin (pid 4573) is running 

Most győződjünk meg róla, 
hogy a helyes porton hallgató-
zik-e:

sudo netstat -tap 

A kimenetül kapott egyik sor-
ban valami ilyesmit fogsz látni:

tcp 0 0 *:26395 *:* LISTEN 
4573/perl 

Emlékeztetőül: a 26359-as 
portot mi adtuk meg a Webmin-
nek, és a Webmin Perlt használ.

Most nyiss egy böngészőt és 
nézd meg a Webmint, én a kö-
vetkező URL-t használnám eh-
hez:
http://squid.localdomain:
26395/ 

Ismétlésképpen: már hozzá-

adtam a megfelelő információt 
a host fájlomhoz, ezért találja 
meg a böngésző az URL-t. 

Nem hagytam jóvá az SSL-t 
a Wembinbe való belépéshez, 
mert nincs szükségem rá a 
LAN-omban. Miután beléptünk, 
állítsuk be a Squidet. Keress va-
lami olyasmit (bal oldalon), 
mint 'Unused Modules' és ke-
resd a 'Squid Proxy Server'-t ‒ 
kattints a linkre. Felkínál egy le-
hetőséget a Squid (Webmin) mo-
dul telepítésére. Kattints a 
linkre a telepítéshez.

Telepítés után a bal oldali me-
nüben a 'Server' alatt megtalá-
lod a 'Squid Proxy Server'-t. 
Válaszd ki, majd kattints a 
'Ports and Networking' opcióra.

A Squid alapértelmezett beál-
lítás szerint a 3128-as portot 
használja. Most a 'Module In-
dex'-re kattintva (az oldal tete-
jén) térjünk vissza a Squid 
modul lapjára. Kattints az 'Ac-
cess Control' ikonra, ekkor meg-
jelenik egy 'Browser Regexp' 
nevű gomb a lap tetején ‒ ami 
egy legördülő menüt rejt. Vá-
laszd a listából a 'Client Add-
ress'-t, majd kattints a 'Create 
new ACL' gombra.

Írd be az adataidat a megfele-
lő helyekre. Használd a követke-
zőket:

 
ACL Name: localdomain
From IP: 192.168.1.0
To IP: 192.168.1.255
Netmask: 255.255.255.0

Én nem változtattam meg 
semmi mást, majd katt a 'Sa-
ve'-re.

Most kattints a 'Proxy restric-
tions' nevű fülre (legfelül). Katt 
az 'Add proxy restrictions'-re 
(legalul), itt láthatod az általad 
létrehozott új ACL nevet (az 
enyém 'localdomain'). A 'Match 
ACLS' oszlopban kattints rá er-
re a névre. Most kattints az 'Al-
low' gombra. Majd válaszd a 
'Save'-et legalul.

Az új képernyőn használd a 
felfelé mutató nyilat, hogy fel-
jebb told a 'localdomain'-t 
(vagy az álalad megadott, más 
nevű ACL szabályt), így az pon-
tosan a 'Deny all' nevű sor fölé 
kerül. Ha nem csinálod, a böngé-
sződ nem lesz képes létrehozni 
a kapcsolatot.

Most az SSH ablakban hasz-

náld a következő parancsot:

shutdown -r now 

Ez újraindítja a szervert és a 
Squid 3-at is (az új beállítások-
nak megfelelően). Észrevet-
tem, hogy a Webmin (rejtélyes 
okokból kifolyólag) azt hiszi, 
hogy a Squid 2.6-os verziója 
van telepítve, így a Webmin 
nem képes elindítani a szer-
vert. Szerencsére újraindítás 
után megjelenik egy 'Stop 
Squid' gomb, így tudom, hogy  
a Webmin modul elindult és 
megfelelően fut (ezután nem 
kell megint hozzányúlnom a 
Webminhez, mivel SSH-t hasz-
nálok a hozzáféréshez, újraindí-
táshoz, stb., meg sem próbál- 
tam).

Utolsó lépésként győződj 
meg róla, hogy beállítottad a 
proxy szervert a böngésződ-
ben. Esetemben minden böngé-
szőbe a következőket kellett 
megadnom:

192.168.1.200:3128 

Július 3-án találtam egy prob-
lémát, amikor megpróbáltam 
hozzáférni a statisztikákhoz. Itt 
a probléma és a megoldás:

http://squid.locadomain:26395/
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:
Amikor megpróbáltam elérni 

a 'Cache Manager Statistics'-ot 
a 'Squid Proxy Server' alatt, a 
következő hibaüzenet fogadott:

"The Squid cache manager prog-
ram /usr/lib/cgi-bin/cachem-
gr.cgi was not found on your 
system. Maybe your module con-
figuration is incorrect." 

:
 

aptitude install squid-cgi 

A 'Cache Manager Statistics' 
így rendesen fog futni.

http://shibuvarkala.blogspot
.com/2008/11/howto-block-web-
sites-using-squid-proxy.html

http://shibuvarkala.blogspot.
com/2008/11/howto-block-port-
in-squid-proxy-ubuntu.html 

http://en.kioskea.net/faq/sujet-
804-ubuntu-installing-an-http-
proxy-server-squid

http://chrisjohnston.org/2008/
installing-squid-proxy-using-
webmin-on-ubuntu-server-8041

http://www.linuxjournal.com/
article/10407

Élvezd a gyors szörfölés örö-
mét, köszönhetően az általad 
rendszeresen látogatott olda-
lak eltárolásának. Hölgyeim és 
uraim, remélem jót játszanak 
ezzel, és tényleg segítségükre 
lesz a cikk!

EGY GYORS VÉLEMÉNY
Amikor veszek valami újat, mindíg úgy érzem, szabadkoznom kell magam és 
mások előtt. Miért érzem úgy, hogy amit vettem, az pénzkidobásnak fog bi-
zonyulni? Az embernek meg kell magát győznie, hogy jó döntött.

A barátaim, akik Windows-t vagy Macet használnak, ugyanezt érzik. Vettek 
egy számítógépet és valószínűleg külön fizettek az operációs rendszerért, 
szeretnék a legtöbbet kihozni a befektetésükből. Nincs okom elvárni tőlük, 
hogy hirtelen lépjenek vissza és dobják ki beruházásukat az ablakon.

Mi, akik Linuxot használunk, szintén vágyunk a megerősítésre. Sokaknak kö-
zülünk hatalmas ugrást jelentett hátrahagyni a drága, saját operációs rend-
szert. Gyakran próbálunk másokat is rávezetni, hogy tegyék ugyanezt, de 
sokszor mi vagyunk önmagunk legnagyobb ellenségei. Mikor szeretnének va-
lós érveket hallani, miért is váltsanak, mindössze annyit hallanak, hogy 
„Ugorj bele! Ugorj bele!”. A megoldás egyszerű: add meg nekik azt, amit 
szeretnének ‒ érd el, hogy irigykedjenek!

Nem titok, hogy a Windows hajlamos az összeomlásra. Ha valakinek a bön-
gészője összeomlik, miközben az e-mailjeit próbálja megnézni, egy rutinfel-
adat végrehajtása is aggodalom, és ‒ bármiféle rendszerösszeomlás nélkül 
‒ álomszerűnek tűnik. Valaki más, aki aggódik, hogyan fogja kifizetni az új 
telepítőlemezt összeomlott rendszerének helyreállítására, megkönnyebbül-
ne, ha tudná, hogy legálisan tud új és ingyenes operációs rendszert telepíte-
ni, ingyen helyreállítani és ingyen továbbadni. Sokan küzdenek vírusokkal, 
ők csak gúnyolódnának egy olyan számítógép hallatán, ami teljesen védett 
bármiféle vírusirtó nélkül is. Aki azon gondolkodik, hogy fizessen-e a Micro-
soft Office-ért, tetszetősnek találná az OpenOffice.org-ot. Nem kell prédikál-
nunk másoknak ezekről az előnyökről.

Ugyanakkor néhány ember csupán gyönyörködni akar. Amikor látnak egy ab-
lakot imbolyogni, vagy amikor a felhasználó egy nyitott ablakok által alko-
tott gyűrűből választ, vagy az asztal elfordul, felfedve a többi munkaterüle-
tet, na, ekkor megjön a kedvük. Mindezt meg lehet oldani Windows-on is, de 
a legtöbbször pénzbe kerül és a kapott eredmény elmarad ahhoz képest, 
amit a Compiz nyújt.

Tartsd saját portádon a füvet annyira zölden, amennyire csak tudod, és az 
emberek megcsodálják, talán bele is ugranak!

http://shibuvarkala.blogspot.com/2008/11/howto-block-websites-using-squid-proxy.html
http://shibuvarkala.blogspot.com/2008/11/howto-block-port-in-squid-proxy-ubuntu.html
http://en.kioskea.net/faq/sujet-804-ubuntu-installing-an-http-proxy-server-squid
http://chrisjohnston.org/2008/installing-squid-proxy-using-webmin-on-ubuntu-server-8041
http://www.linuxjournal.com/article/10407 
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AZ ÉN VÉLEMÉNYEM AllMyApps

Az  egy web-alapú al-
kalmazás, kereső- és telepítőesz-
köz Ubuntura, amin egy barátom-
mal az elmúlt kilenc hónapban 
dolgoztunk.

Mindig frusztrált leszek, ha 
egy iPhone tulajdonos arról kezd 
el nekem áradozni, hogy milyen 
jó az Apple AppStore. Tulajdonkép-
pen az Apple AppStore nem más, 
mint egy csomagkezelő, egy 
olyan valami, amit a Linux világ 
már évek óta ismer és élvez. A 
mi célunk, hogy a Linux csomag-
kezelők igazi erejét megmutas-
suk a világnak!

Az allmyapps 
segítségével a leg-
jobb telepítő alkal-
mazást szeret-
nénk a felhaszná-
lók kezébe adni, 
mely látványos 
és egyben köny-
nyen is használha-
tó. Valójában az 
allmyapps a cso-
magkezelőink ere-
jét és tudását 
használja ki, oly 

módon tárja a felhasználók elé, 
amely élvezetes, könnyű és per-
sze biztonságos. Megpróbáltuk vi-
zuálisan vonzóvá tenni, hogy a 
felhasználók számára öröm le-
gyen az alkalmazások közötti bön-
gészés. Ugyanakkor fontos hang-
súlyt kapott a használhatóság is, 
így az emberek könnyen megtalál-
hatják azt az alkalmazást, amit ke-
resnek, akár úgy, hogy kategó-
riák között keresgélnek, akár egy 
kereső segítségével. Mivel az 
allmyapps az apt csomagkezelő 
rendszerre támaszkodik (az apt-
url használatával), ezért használa-
ta teljes mértékben biztonságos. 

Számos ember megkérdezte 
tőlünk, hogy miért internetes al-
kalmazást készítettünk és miért 
nem hagyományos asztali alkal-
mazást. A fő ok, hogy szeretnénk 
az allmyapps-ot minden felhasz-
náló számára elérhetővé tenni (te-
hát nem csak Linux felhaszná-
lóknak). Ezért is van az, hogy a 
szokásos funkciók mellett, mint a 
képernyőkép, vélemények és érté-
kelés, listát lehet készíteni, amit 
aztán megoszthatunk bárkivel e-
mailen vagy éppenséggel egy 
web widget segítségével. A lé-
nyeg, hogy elterjedjen a hír és az 
emberek rájöjjenek: egyszerű és 
élvezetes Linux alatt az alkalma-
zások telepítése.

Az elkövetkezendő hónapok so-
rán remélhetőleg ezt a szolgálta-
tást kiterjeszthetjük más platfor-
mokra is. Első körben az Ubuntu-
ra koncentráltunk, mivel vélemé-
nyünk szerint ez a Linux rend-
szer fókuszál leginkább az ottho-
ni felhasználásra. Ettől függetle-
nül szeretnénk, ha mindenki ré- 
szesülhetne az allmyapps előnyei-
ből.

Végezetül, amennyiben szim-
patizálsz a projektünkkel, kérlek 
látogass el az allmyapps honlap-
jára, készíts listát kedvenc alkal-
mazásaidról és oszd meg mások-
kal! Ha valamilyen módon hozzá 
akarsz járulni a projekthez, nyu-
godtan értékelj, írj véleményt, 
vagy töltsd fel képernyőképet a 
kedvenc alkalmazásodról. Termé-
szetesen mindenféle visszajel-
zést szívesen fogadunk. Nyugod-
tan írjatok a thibauld@allmy-
apps.com címre.  

: http://allmyapps.com

http://allmyapps.com
mailto:thibauld@allmyapps.com
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AZ ÉN SZTORIM Linuxos tapasztalataim – első történet

2 005 elején ADSL-vonalra 
fizettem elő az egyik inter-
netszolgáltatónál. Ekkor 
Windows-t használtam, a 

téli szabadságaim pedig rendsze-
rint azzal teltek, hogy újraformáz-
tam a winchesteremet és újratele-
pítettem az operációs rendszere-
met. Ezt jó néhány alkalommal tet-
tem meg, mert ahányszor az in- 
ternethez kapcsolódtam, annyi-
szor kaptam vírust.

Nagyon nyomasztott a hely-
zet. Nem tudtam, hogyan oldjam 
meg. Az egyik lehetőség az volt, 
hogy telepítek egy antivírus szoft-
vert, de nem akartam erre pénzt 
kiadni. Akkor még nem tudtam, 
hogy létezik a ClamWin nevű prog-
ram. Valójában semmit sem tud-
tam a nyílt forrású szoftverek lé- 
tezéséről. Továbbá a négy éves gé-
pemet sem szerettem volna belas-
sítani vírusölő programmal.

Végül lemondtam az ADSL-előfi-
zetést. A tapasztalataimat megosz-
tottam az egyik munkatársam-
mal, aki rajongott a Linuxért. Ő ja-
vasolt egy új disztribúciót, amit 
Ubuntunak hívtak. Épp akkor ka-

pott egy köteg CD-t attól a cégtől, 
aki terjesztette ezt az operációs 
rendszert. Párat adott belőlük. A 
disztribúció két CD-s volt. Az 
egyik live, míg a másik a telepítő 
CD volt. A kollégám azt javasolta, 
hogy a live-ot próbáljam ki.

Beraktam a Warty Warthog li-
ve CD-jét. Az első benyomásaim 
érdekesek voltak. Kb. egy hétig 
csak játszottam vele. Hamarosan 
rájöttem, hogy szeretném kiter-
jeszteni a linuxos/ubuntus tudáso-
mat. Elhatároztam, hogy telepí-
tem az Ubuntut. Mivel meg szeret-
tem volna tartani a Windows-t, 
ezért a dualboot-ot választottam. 
A tapasztalatlanságom ellenére si-
került feltelepítenem az Ubuntut, 
de a dualboot rendszert sajnos 
nem. A Windows még mindig je-
len volt az egyik partíción, de akár-
hányszor is választottam ki a 
GRUB-menüből, sosem indult el.

Az egyik szemem sírt, a másik 
nevetett. Örültem, mert sikerült 
feltelepítenem az Ubuntut, de csa-
lódott voltam, mert a szokásos 
munkámat nem tudtam elvégezni 
Windows nélkül. Ezért pár hét múl-

va elhatároztam, hogy újratelepí-
tem a Windowst. Semmi esetre 
sem szerettem volna megadni ma-
gam, ezért felkerestem az Ubuntu 
nemzetközi fórumát, hogy utána-
nézzek annak, miként tudnék 
összehozni egy kifogástalanul mű-
ködő, dualboot rendszert. (Abban 
az időben még nem létezett olasz 
nyelvű Ubuntu fórum.) Szerencsé-
re sokféle megoldást találtam, 
ahol részletesen kifejtették, ho-
gyan tudnám ezt megcsinálni. Lel-
kes voltam és elhatároztam, hogy 
újra próbálkozom a telepítéssel. 
Ezúttal minden simán ment. Na-
gyon boldog voltam! Az indításnál 
ugyanúgy ki tudtam választani a 
Windowst, mint ahogy az én csodá-
latos Warthy Warthog-omat.

Ezek után nyilvánvalóan sok-
kal több időt töltöttem az Ubun-
tummal, mint a Windows-zal. Szá-
momra a Linux egy még új, felfe-
dezésre váró világot jelentett. Min-
den elbűvölt: a Gnome desktop, 
az alkalmazások, még a parancs-
sor használata is!

Lépésről-lépésre haladva a min-
dennapi munkámat Ubuntu alatt 

kezdtem elvégezni Windows he-
lyett. Természetesen órákat töltöt-
tem az Ubuntu-fórumok és wikik 
bogarászásával, hogy meg tud-
jam oldani a problémáimat. Sok 
dolgot megtanultam: hogyan 
játsszak le DVD-ket, hogyan tele-
pítsek multimédiás bővítménye-
ket, hogyan csatlakozzak az in- 
ternethez, hogyan írjak CD-ket, 
DVD-ket stb.

Olyan akadályokat győztem le, 
amik első pillantásra leküzdhetet-
leneknek bizonyultak. Később én 
is adtam tanácsokat Ubuntu-fóru-
mokon más embereknek, akik se-
gítséget kértek. Nagyszerű érzés, 
mikor valaki köszönetet mond 
azért, mert a tanácsod hasznos 
volt számára.

Jelenleg multiboot-os rend-
szert használok Debian Etch-csel, 
Hardy Heronnal és Interpid Ibex-
szel.

Azt hiszem, a jövőben is ezt a 
fantasztikus operációs rendszert 
fogom használni, amit Linuxnak 
hívnak.
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AZ ÉN SZTORIM Linuxos tapasztalataim – második történet

A z Ubuntu 8.04 való-
ban forradalmi fejlő-
déssel járt, váratlan 
csoda volt számomra. 

Az operációs rendszerek ipara 
annyira bosszantott, hogy 12 
évig kitartottam a Microsoft Win-
dows 95 használata mellett, 
amikoris 1997-ben elfogadtam 
ezt a mindent megváltoztató 
operációs rendszert. A Linux a 
gondolataimban maradt, több 
mint egy évtizeden keresztül.

A Windows 95 nálam a hibás 
IBM OS/2-t váltotta le, amit ra-
jongásig megszerettem. Az IBM 
pedig előzőleg a DOS 6.22-t és 
Win 3.1-et ütötte ki. Majdnem 
13 éven keresztül szolgált ki 
egy P233MMX-alapú ASUS VX-
97 alaplap, melynek a jogos 
nyugdíjaztatása 2009. januárjá-
ban érkezett el. Kiábrándított 
az összes lehetőség, amely a 
Windows 95 Windows 98-ra, 
98SE-re, ME-re, XP-re váltására 
csábított. A Windows NT 4.0-
val, azután pedig a Windows 
2000-rel szerzett munkahelyi ta-
pasztalataim az súgták nekem, 
hogy tartózkodjak tőlük és ne 

akarjam telepíteni otthoni fel-
használás céljából. A beágya-
zott böngésző kudarca, ami a 
Win98-cal vette kezdetét, azon-
nal aggodalommal töltött el. Mi 
jöhet még az elkövetkezendő 
években? Valóban megtörtén-
het, hogy a Windows egy hatal-
mas kuszasággá váljon.

Komolyan sebezhető rend-
szerré vált a Windows, aminek 
harmadik fél által gyártott prog-
ramokra van szüksége, hogy 
karbantartsák, valamint megsza-
badítsák a vírusoktól és malwa-
re-ektől. Addig ellenálltam, 
hogy lecseréljem a Windows 95-
öt, amíg meg nem érkezett a 
megfelelő helyettesítője. Kide-
rült róla, hogy ez az Ubuntu 
8.04 LTS.

Igen komoly áldozatokat kö-
vetelt tőlem a 12 éven keresz-
tül tartó USB kezelésének hi-
ánya, valamint az, hogy a Win-
dows 95 képtelen volt támogat-
ni az új hardvereket és szoftve-
reket. Mindig csak éppen, de túl-
éltem ezeket. El kellett volna 
dobnom a Windows 95-öt, mert 

nem készítették fel az Opera 
böngészőre. A Firefox nem támo-
gatta a Win95-öt, de az Opera 
igen. Mindent összevetve a 
rendszer elég beteges volt, 
amit a nagyon elavult Windows 
95-nek köszönhettem. Az 5.1-
es Adobe Acrobat volt az utolsó 
verzió hozzá. Mindösszesen 
egy öreg, Y2K kiadású Zone-
Alarm tűzfalat értem el, amely 
kellő védelmet nyújtott a betár-
csázós internetcsatlakozásaim-
hoz. Nem volt értelme a Win-
dows 95-tel használnom a szé-
lessávú internetet, mivel a 
Shockwave és a Flash már nem 
szolgáltattak frissítéseket eh-
hez a végletekig elavult oprend-
szerhez. A streamelt videó le-
játszását is gátolta a megfelelő 
Flash támogatás hiánya. Még a 
megfelelő szoftveres támoga-
tás mellett is nagyon szagga-
tott a PCI videókártyával felsze-
relt lassú hardver. Az operációs 
rendszert és a hardvert is fej-
lesztenem kellett volna, hogy le-
gyen értelme a szélessáv hasz-
nálatának. Mindezek ellenére a 
megfelelő Linux disztribúcióra 
vártam, hogy végre megérkez-

zen és utat mutasson, melynek 
segítségével a nevetséges rend-
szeremet forradalmasítani tud-
jam. Mivel rendkívül sűrű volt a 
munkarendem, kevés időm ma-
radt, hogy valóban kihasznál-
jam a gépemet.

A legnagyobb gondot az je-
lentette, hogy az öreg, 128 
megabájtos gépem még a Li-
nuxot sem tudta volna támogat-
ni. Az évek során így egy másik 
géppel kellett volna vacakol-
nom, azért hogy kipróbáljam a 
Linuxot, amit nagyon nem sze-
rettem volna.

Ez így is csak átmeneti meg-
oldást jelentett volna, mert 
nem a Linux disztrók voltak 
azok, amikre vágytam. A Linux 
telepítőkhöz baráti úton jutot-
tam hozzá. Évekig figyelemmel 
kísértem a neten a Linux diszt-
rók fejlesztéséről szóló cikke-
ket. Amikor arról olvastam, 
hogy a WLAN szolgáltatással és 
az MP3 lejátszásával még az 
Ubuntu korai kiadásainak is ba-
jai vannak, úgy gondoltam, az 
Ubuntu nem készült még fel a 
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LINUXOS TAPASZTALATAIM – MÁSODIK TÖRTÉNET
főműsoridőre. Inkább teljes fej-
lesztést szerettem volna, mint-
sem részlegeset. Ahogy a Win-
dows 95 egyre elviselhetetle-
nebbé vált, úgy vált a Mandri-
va a legesélyesebb disztróm-
má. Végül is kitartottam a Win-
dows 95 mellett és arra a Li-
nux disztróra vártam, amivel 
valóban elégedett lehetnék.

A Windows vagy a MacOS le-
hetőségként fel sem merült ben-
nem. Nagyjából a Microsoft 
egy monopólium. Az Apple pe-
dig, ha lehet, még ennél is sok-
kal könyörtelenebb monopó-
lium. Hiszek a nyílt forrású szoft-
verekben. Mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy hozzáférhes-
sen az internethez; hogy csak 
az infrastruktúra fenntartásá-
ért fizessünk, de ezt ne a mono-
póliumoknak, akik a hangsúlyt 
az otthoni felhasználók ellenőr-
zésére, a saját piaci modelljük 
támogatására és a saját számí-
tógépes szemléletükre helye-
zik a hangsúlyt. Még csak a le- 
hetőségét is visszautasítottam 
annak, hogy új hardvert vagy 
Windows Vistát vegyek. A Win-
dows 7 használhatónak tűnt a 
kétségbeesés és a pletykák fé-
nyében, de ez kockázatos javas-
lat lenne, valamint a 

Microsoftnak engednék.

A megváltás akkor érkezett, 
amikor kipróbáltam volna a 
Mandrivát egy Pentium III-as 
rendszeren 512 MB RAM-mal. 
Eközben  feltűntek az Ubuntu 
8.04 LTS-ről terjedő hírek. A 
Dell, mintha csak egy varázs-
ütésre, elkezdte árulni a Mini 9-
es modern netbookját, előtelepí-
tett Ubuntu 8.04-gyel. Ha az igé-
nyeimet a Windows 95 kielégí-
tette, akkor a szükségleteim-
hez biztosan illene a dual-core-
os, 1,6 Ghz-es netbook Ubuntu 
8.04 LTS-sel. Így is lett!

Az Open Office majdnem tel-
jesen kompatibilis az Office 97 
Worddel és Excellel, valamint 
azonnali elérést biztosít a kulcs-
funkciókhoz. Az Ubuntu 8.04-
ben tökéletes volt a videóleját-
szás. Hibátlanul megoldották a 
WLAN szolgáltatást. 2009. janu-
ár elsejétől kezdve, amikor is át-
álltam a netbookra, sosem 
csatlakoztam betárcsázással 
az internethez. Véget ért a meg-
bízható 233-as MMX és a Win-
dows 95 párosának időszaka. 
Sosem tapasztaltam azt, hogy 
egy új oprendszer lehet ilyen 
gyors, és teljes egészet alkot.

Amióta WiFi-t és DSL-t hasz-
nálok, az Ubuntu egy hónap 
alatt forradalmasította számító-
gépes ismereteimet. Az inter-
neten megtalálható temérdek 
információnak köszönhetem, 
hogy egy hónap alatt haladó 
felhasználóvá váltam, valamint 
nagyban segített a sokkal több 
szabadidő (a nyugdíjazásom-
ból kifolyólag) és a munkahe-
lyemen megszerzett Unixos 
tapasztalat! Az Ubuntu 8.04-es 
netbookom egyszerű és lényeg-
retörő. Értem ezalatt a beje- 
lentkezés különböző trükkjeit, 
a hatékony tar fájlokkal való ar-
chiválást, az idegen nyelvek tá-
mogatásának és a help fájlok 
eltávolítását. Világos, hogy az 
interneten fellelhető informáci-
ókkal az Ubuntu 8.04 megbíz-
ható, életképes megoldást 
nyújt a számítástechnikában, 
amely lehetővé teszi a felhasz-
nálók számára, hogy a drága 
és jól védett Apple, vagy az el-
lenőrzésre törekvő és fájdal-
mas Microsoft útjait elkerüljék. 
Dicsőség az Ubuntu 8.04-nek 
és a Dell támogatásának.

Ma valami rossz 
történt a világban.

Miért?

Úgy érzem, mintha 
dolgoznék.
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FÓKUSZBAN Tellico

N agyon kevés olyan em-
ber van, akinek nincs 
valamiféle gyűjtemé-
nye: könyvek, zenék, 

filmek, gyufásdobozok, kövek, ba-
rátnők. Egy idő után gyűjtemé-
nyünk olyan méretűre duzzad, 
hogy már nem tudjuk fejben 
rendszerezni. Itt lép be a képbe a 
Tellico. Már a Dapper óta elérhe-
tő az Ubuntu repókban, a szoft-
ver weboldalát a http://tellico-
project.org/ címen találhatjuk 
meg.

Ami ezt a bemutatót megkü-
lönbözteti a többitől, az reménye-
im szerint az, hogy könyvtártu- 
dományból diplomáztam és részt 
vettem az egyik első ‒ ha nem a 
legelső ‒ személyi számítógépe-
ken használható könyvtárkatalo-

gizáló program kifejlesztésében. 
Jelen cikkben zeneszámokról lesz 
szó, de a Tellico képes bármit 
rendszerezni, a bélyeggyűjte-
ménytől a képregényekig. És 
mindez belefér 9 megabájtba!

Úgy döntöttem itt az idő, 
hogy katalogizáljam klasszikus ze-
ne gyűjteményemet. A klasszikus 
zenét rendszerezni mindig rém-
álom, még az egyetemi vagy köz-
könyvtárak számára is, mivel 
egy műből számos felvétel is elő-
fordulhat, még ugyanattól az elő-
adótól is. Ráadásul egy-egy fel-
vétel számos másikkal együtt lel-
hető fel a különböző CD-ken, elté-
rő kombinációkban. Tovább ront-
ja a helyzetet, hogy a karmeste-
rek sokszor más zenekarokkal is 
felveszik ugyanazt a darabot, de 
létezhet az adott műnek zongora-
átirata, illetve szólista is előadhat-
ja zongorával kísérve és így to-
vább. Így a klasszikus zene kedve-
lőinek, akik nagy gyűjteménnyel 
bírnak, jól jön a segítség, ha ki 
kell deríteniük, hogy egy adott da-
rab vagy annak egy meghatáro-
zott felvétele, ami megragadta a 
figyelmüket és amit meg szeret-
nék vásárolni, megtalálható-e a 

gyűjteményükben.

Az adatbázis-készítés vagy ka-
talogizálás (a két szót szinonima-
ként fogom használni) legnehe-
zebb része a struktúra felállítása. 
Régen, ha egyszer már létrehoz-
tuk a megfelelő kategóriákat 
(„mezőket”) az adatbázisban, 
nem gondolhattuk meg csak úgy 
magunkat, hanem az egészet az 
elejétől kellett kezdenünk egy új 
adatbázis építésével, minden ada-
tot újból betáplálva. A Tellico-val 
bármikor hozzáadhatunk, elvehe-
tünk vagy megváltoztathatunk 
mezőket, bár lehet, hogy néha 
az adatokhoz is hozzá kell nyúlni, 
hiszen egyik program sem tudja 
nyomon követni az adatok folya-
matos változását. Azt javaslom, 
hogy 50 vagy 100 katalogizálan-
dó elemmel kezdjünk. Mire az 
összes adatot bevisszük, már 
elég tiszta képünk lesz arról, mi-
lyen információkra lesz szüksé-
günk a jövőben.

A Tellico számos mintakollekci-
ót tartalmaz. Akár ezek egyikével 
is kezdhetjük a katalogizálást, 
vagy csak megvizsgálhatjuk, ho-
gyan épül fel a struktúrájuk, mi-

előtt hozzáfogunk a saját adat-
bázis felépítéséhez. A Tellico 11-
féle mezőtípust támogat. Ezeket 
részletesen dokumentálták a re-
mek súgóban. Az egyetlen, a- 
melynek megértésével volt némi 
problémám, a Dependent mező. 
A mintakollekciók böngészése 
közben felfedeztem, hogyan le-
het használni a borkatalógusban. 
Ha mondjuk van több azonos ne-
vű bejegyzésünk, akkor megkü-
lönböztethetjük őket például az 
évszám alapján. Egy Dependent 
mező létrehozásával ‒ ami a név 
mezőhöz és az év mezőhöz is tar-
talmaz hivatkozásokat ‒ készíthe-
tünk egy listát a címekről a hoz- 
zájuk tartozó évszámmal. Így 
megtarthatjuk az év és a név me-
zőket is külön-külön, hogy mások-
hoz kapcsoljuk vagy kilistázzuk 
őket.

Azok számára, akiket állandó-
an kéregető barátokkal vert meg 
az élet, a Tellico lehetőséget kí-
nál a kölcsönök nyilvántartására, 
összeg és személyek szerint is. A 
KOrganizer segítségével emlékez-
tetőket is be tudunk szúrni, ame-
lyek figyelmeztetnek a visszafi-
zetés esedékességére. Ezt a funk-

http://tellico-project.org/
http://tellico-project.org/
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ciót rendszeresen fogom majd 
használni, ha végeztem a szemé-
lyes könyvtáram adatainak bevite-
lével.

A legtöbb mező több bejegy-
zést is tartalmazhat. Ha például 
egy lemezen több előadó is szere-
pel, mindegyiküket beírhatjuk 
ugyanabba a mezőbe, pontos-
vesszővel elválasztva. Ha viszont 
ezeket az adatokat külön-külön 
szeretnénk kilistázni, mondjuk 
ABC-sorrendben, úgy kell beállíta-
nunk a mezőt, hogy névként 
vagy címként formázzon, még ha 
az nem is azt tartalmazza. Ennek 
igazából semmilyen hátulütője 
nincs, hacsak nem vagyunk kifeje-
zetten kényesek a nagy kezdőbe-
tűkre. Ráadásul a nagybetűsítési 
szabályokhoz kivételeket is hozzá-
adhatunk a Tellico beállításai kö-
zött; csak arra figyeljünk, hogy 
ne használjunk olyan kifejezése-
ket, amelyeket más körülmények 
között nagybetűvel kellene írni.

A Tellico képes adatok importá-
lására az IMDb-ből, a CDDB-ből 
és egyéb fájlformátumokból is. 
Számos kimeneti formátumot is-
mer. Az előzőek egyikét sem pró-
báltam ki, kivéve egy OpenOffice 
táblázat importálását, amiből a- 
zonban sajnos nem sikerült olyan 

adatbázist készíteni, amilyet sze-
rettem volna (lásd később).

Az egyik csalódást keltő voná-
sa a Tellico-nak a Table mező. 
Mint mindegyik, ez is széleskörű-
en konfigurálható. Szerkesztése 
ugyanakkor nem könnyű. Ha az 
adatok beírása közben hibát vé-
tünk, nem tudjuk csak azt az egy 
betűt kijavítani. Mikor belekattin-
tunk a táblázat egyik cellájába, a 
benne lévő összes adat törlődik. 
Máshonnan kimásolt információt 
sem tudunk beilleszteni. Érde-
kes, hogy senkit sem találtam az 
Interneten, aki panaszkodott vol-
na emiatt. Ha ez egy bug az aktu-
ális verzióban, akkor ebben a mi- 
nőségében még senki sem jelen-
tette be.

Egy másik rossz pont, hogy a 
Tellico csak korlátozottan képes ri-
portok készítésére. A zenei adat-
bázisomban sok mező több be- 
jegyzést is tartalmaz ‒ például 
előadó vagy hangszer. Míg egyet-
len kattintással készítehetek lis-
tát az összes névről vagy hang-
szerről, addig nyomtatható formá-
ban nem tudom megtenni ugyan-
ezt. A riportokban a megjelení-
teni kívánt mező a képernyő jobb 
felső sarkában található. Ha egy 
mezőben több bejegyzés is szere-

pel, akkor össze-vissza jelennek 
meg egymás mellett. A legtöb-
bek számára ez valószínűleg 
nem egy hatalmas probléma, de 
a klasszikus zeneszerzők művei 
gyakran rendelkeznek egy kataló-
gusszámmal, hogy meg lehessen 
különböztetni az egyik concerto 
grosso-t a másiktól. Egy kinyomta-
tott lista, amin az albumok ezek 
szerint sorbaállítva szerepelnek 
és amit a tárcámban tarthatnék, 
megspórolna nekem némi pénzt, 
amikor CD-t vásárolok, mert így 
tudnám, hogy már megvettem-e 
az adott darabot. Persze az is le-
hetséges, hogy még nem fedez-
tem fel a Tellico összes képessé-
gét vagy nem ismerkedtem elég-
gé össze a programmal, hogy ta-
láljak egy kerülőutat.

Ha még nem használtunk a Tel-
lico-hoz hasonló programot, érde-
mes felkészülni némi frusztráció- 
ra ‒ nem a program, hanem ma-

gunk miatt ‒, ha nem gondol-
tunk át előre minden részletet: 
mit szeretnénk látni az adatbázis-
ban és hogyan szeretnénk hozzá-
férni. Ez normális, még olyanok 
számára is, mint én, aki évtize-
dek óta dolgozik más emberek 
gyűjteményeivel. A szoftver min-
takollekciói ezen sokat segíthet-
nek, de ezt csak akkor értékeljük 
majd, ha már magunk is megpró-
báltunk felépíteni egy adatbázist 
az alapoktól.

Utolsó megjegyzésként elmon-
dom, hogy a Tellico például nagy-
szerű volna a Full Circle számai-
nak katalogizálásához. Csak any- 
nyit kellene tennünk, hogy létre-
hozunk mezőket az adott kiadás 
sorszámának, a cikkek szerzőjé-
nek, címének, tárgyának és oldal-
számainak, valamint egy 
igen/nem dobozt, ami mutatja, 
hogy illusztrált-e az adott cikk 
vagy sem. Ha van még valami 
más, aminek szükségét érezzük, 
azt is beletehetjük. A Tellico lehe-
tővé teszi, hogy a katalogizált e- 
lemeket értékeljük is, így egy 
szempillantás alatt tudnánk, 
hogy az adott számot érdemes-e 
újra elolvasni. A lehetőségek vég-
telenek!

FÓKUSZBAN: TELLICO
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MOTU INTERJÚ Stephane Graber
behindmotu.wordpress.com

Életkor: 18
Lakhely: Sher-
brooke, Kanada
IRC becenév: 
stgraber 

Mióta használsz Li-
nuxot és mi volt az első diszt-
ród?

Már közel 9 éve használok 
Linuxot. A Mandrake volt az el-
ső disztróm; ezután több diszt-
ro között váltogattam, mint pl. 
Gentoo, Corel Linux, Caldera, 
LFS, Slackware, Red Hat és De-
bian ‒ végül a Debiannál ma-
radtam, aztán váltottam 
Ubuntura.

Mióta használsz Ubuntut?

A Warty kiadás óta.

Mikor és hogyan kerültél kap-

csolatba a MOTU-val?

A pastebinit volt az első cso-
mag, amit feltöltöttem az archí-
vumba ‒ egy parancssoros 
pastebin kliens; ez 2006. decem-
ber 7-én történt (Feisty kiadás).

Mi segített a csomagkészítés el-
sajátításában, és hogyan működ-
nek az Ubuntu csapatok?

Főként az IRC-n folytatott beszél-
getésekből tanultam meg, ho-
gyan működik az Ubuntu, és 
persze wiki oldalakat olvasgat-
tam. Hosszú időt velük eltöltve 
most látom, hogy ezen csapa-
tok többsége hogyan formáló-
dik.

Ami a csomagkészítést illeti, 
egyszerűen olvasgattam az 
Ubuntu csomagkészítési útmuta-
tót, aztán a REVU folyamatleírá-
sát követve módosítottam, ha 
szükséges volt.

Mi a legkedveltebb része MOTU-
beli munkásságodnak?

A kedvenc alkalmazásaim be-

emelése az Ubuntuba, más al-
kalmazások hibajavítása, és se-
gíteni másoknak, hogy ugyan-
ezt tegyék. Meg persze a hosz-
szú beszélgetések az IRC-n. :)

Mit tanácsolsz azoknak, akik se-
gédkezni akarnak a MOTU-ban?

Jelentkezzen be IRC-re, kérdez-
ze a bent lévőket és olvasson wi-
ki oldalakat. A csomagkészítés 
nem olyan bonyolult, mint ami-
lyennek tűnik

Tagja vagy valamelyik helyi Li-
nux/Ubuntu csoportnak?

Mostanában költöztem Kanadá-
ba, ahol nem kerültem kapcso-
latba egyik LoCo-val sem, de 
még mindig egyike vagyok a 
svájci Ubuntu 
LoCo admi-
noknak. A 
mostani mun-
kám főként a 
levlista és IRC 
beszélgeté-
sek nyomon 
követése.

Mire fogsz összpontosítani a Ja-
unty-ban?

Az LTSP fejlesztésére, hogy nö-
veljem a desktop-szerű él-
ményt. Az ltsp-cluster feltöl-
tése a Universe-be, az iTalc's in-
tegrációja az LTSP-vel és még 
több oktatási csomag feltölté-
se/fejlesztése az Edubuntu szá-
mára szintén a feladataim közé 
tartozik.

Mit csinálsz a szabadidődben?

Az LTSP-n dolgozom és néhány 
saját projektemen (pastebinit 
és mások). Hát igen, nem csiná-
lok semmi mást a nyílt forrás-
sal kapcsolatos projektmunkái-
mon kívül.

http://behindmotu.wordpress.com
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LEVELEK
Minden hónapban szeretnénk néhányat közzé tenni azokból az email-ekből, amelyeket 
tőletek kapunk. Ha szeretnéd, hogy leveled nyilvánosságra kerüljön ‒ amely lehet 
köszönet vagy reklamáció ‒, akkor küldd az alábbi címre: letters@fullcirclemagazine.org
FONTOS: terjedelmi okokból a levelek szerkesztésre kerülhetnek.

A HÓNAP LEVELE

Nemrég fejeztem be az általános iskolát 
és felkészültem a középiskolára. A szá-
mítógéplabor, amelyben tanultam, egy 
rettenetes hely volt, tele öreg számító-
gépekkel, amelyeken Windows 2000 fu-
tott. Ezek közül az egyiken a Windows 
nem működött és a tanár megkért, hogy 
formázzam le. Említést tettem neki a 
szabad szoftverekről, a GNU-ról és a Li-
nuxról, erre azt mondta, hogy próbáljuk 
ki. Így feltelepítettem az Ubuntut erre a 
gépre.

A tanár elkezdte megtanulni az Ubuntut 
és az OpenOffice-t. Úgy nyilatkozott, 
hogy ez nagyon könnyű. Jelenleg egy Li-
nux felhasználói csoport vezetője va-
gyok. A számítógépek öreg IBM gépek 
voltak, amelyekre telepítettem az Ubun-
tut: 64 MB RAM, 6 GB merevlemez és 8 
MB grafikus kártya volt bennük.

Néhány diák megkérdezte a tanárt, ho-
gyan lehetne az Ubuntuhoz hozzájutni, 
és a tanár hozzám irányította őket, így 
ők is tagjai lettek a Linux Felhasználói 
Csoportnak itt Gjakova-ban. Heti rend-
szerességgel találkozókat tartunk. Ezek 
közül az új felhasználók közül néhányan 
csodálkoznak, mert még sosem láttak 
Compizt, de többségük azon tény miatt 
váltott, hogy nincsenek vírusok.

Néhány diák, akiknek én segítettem ko-
rábban a váltásban, most már a segítsé-

gemre vannak, amikor mások váltani 
szeretnének. Legnehezebb a váltás a já-
tékosoknak. Másoknak (akik MSN Mes- 
sengert, böngészőt és Facebookot hasz-
nálnak) mindez könnyebben megy. Mos-
tanában azzal töltöm a szabadidőmet, 
hogy embereknek segítek az Ubuntuval 
kapcsolatban, hogy törvényessé tegyem 
a használt szoftvereket, mert itt Koszovó-
ban nem tisztelik a szerzői jogokat.

Továbbá azon dolgozom, hogy egy sza-
bad szoftveres konferenciát szervezzek 
meg itt Koszovóban, még ebben az év-
ben.

O lvastam a Damien Mc-
Guignan által írt átte-
kintést az Amarok 
1.4-ről (FCM 27. 

szám), és azt gondolom, hogy 
néhány dolgot tisztázni és korri-
gálni kell.

1. A cikk úgy kezdődik, hogy 
„az Amarok 2.2 kiadásra ke-
rült”. Ez nem igaz, a legutóbbi 
stabil kiadása az Amaroknak a 
2.1.1-es kiadása, amely elérhe-
tő a Jaunty backport tárolóban. 
Az Amarok 2.2, vagy legalábbis 
ennek egy béta változata fog 
belekerülni a Karmic-ba.

2. Kijelenti, hogy ez az áttekin-
tés az Amarok 1.4-rő szól, ami a 
legvalószínűtlenebb azok alap-
ján a képernyőképek alapján, a- 
melyeket láttam, mivel az már 
elég öreg és idejétmúlt. Azt gon-
dolom a képek alapján, hogy ez 
az „Amarok 1.4.9.1”, ezt a verzi-
ót 2008. április 12-én adták ki, 
míg az 1.4.0-es verzió 2006. má-
jus 17-én jelent meg. Nem látom 
sehol ebben a cikkben, hogy ez 
nem az 1.4.0 verzió.

3. Javasol egy visszalépést a 
2.0.2-es változatról az 1.4-es 
változatra, amelyet a Jaunty-
val szállítottak, de több fontos 
részletet marad ki:

3/a. Az Amarok 1.4.x fejlesz-
tői támogatása már megszűnt és 
a karbantartás a Kubuntu cso-
magkészítői által kiadott Amarok 
1.4.9.1-re szól, amely a Hardyval 
jött volna, viszont csak az idei év 
októberében lesz elérhető. A Har-
dy Kubuntu változata nem LTS ki-
adás. Ez sok felhasználót magá-
ra fog hagyni a szoftverrel.

3/b. A szoftver telepítése PPA-
ból nem támogatott szoftvernek 
minősül, és egyáltalán nem tá-
mogatják a Kubuntu részéről, 
amíg néhány önkéntes fel nem 
vállalja ezt.

3/c. A PPA csomagkészítők 
nem nyújtanak támogatást, 
amire a cikknek feltétlenül fel 
kellene hívnia a figyelmet. To-
vábbá szintén világosan ki kel-
lene jelenteni, hogy sem az 
Amarok fejlesztői, sem a Ku-
buntu nindzsák nem fogadnak 

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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el semmilyen jelentéseket vagy 
panaszokat ezzel a visszalépés-
sel kapcsolatban.

 aka Mamarok

Szerk.: 

A  27-es számban CW 
Moser azt mondja, 
hogy Virtualbox problé-
mája az, hogy a ker-

nelt újra kell fordítani, amikor 
egy új változata kijön. Van egy 
program, amit DKMS-nek hív-
nak és a Synaptic-on keresztül 
elérhető, ez működik. Amióta 
felfedeztem ezt, nekem nem vol-
tak problémáim a Virtualbox új 
verzióival.

E gy olyan videófelvevő 
programot kerestem, 
amely működik Ubun-
tu alatt (9.04-et haszná-

lok) és hasonló a FRAPS-hez. 
Ha ismeretlen lenne: FRAPS a 
legkiemelkedőbb program, a- 
mellyel képeket menthetünk já-
ték közben MMO-ból vagy e- 
gyéb számítógépes játékokból 
Windowsban.

A FRAPS működik WINE alatt 
néhány program esetén, vi-
szont próbálok natív Linuxos al-
kalmazást szerezni, amely 
működik WINE és nem-WINE já-
tékokkal egyaránt. Míg létez-
nek különféle képernyőmen-
tő-programok erre a célra, ad-
dig az ilyen jellegű videófelve-
vő programokat hiányolom.

I 'Ubuntut használtam az 
utolsó két évben, teljesen 
át is költöztem rá, és na-
gyon elégedett vagyok a 

fejlesztéssel, stabilitással, vala-
mint (talán ami legfontosabb) 
a rendszer felhasználóbarátsá-
gával, amit a korábbiakban a Li-
nux szemére vetettek.

A múltban a Linux legyőzte 
az akadályok többségét, ami 
többnyire a hardvertámogatás 
miatt volt, de egy fontos pont, 
ami még mindig hiányolható, 
az egy jó minőségű, gyors alkal-
mazásfejlesztő adatbázis, mint 
Microsoft Access. Az OpenOffi-
ce Database jó, de még mindig 
hiányoznak belőle az Access-
ben rendelkezésre álló funkci-
ók, mint például Forms, Sub-
Forms és hasonlók. Az nagysze-

rű volna, ha asztali adatbáziso-
kon tudnál elindítani egy leí- 
rást, úgy gondolom, hogy ez 
egy mindennapos Linux felhasz-
nálónak nagyon hasznos volna.

Szerk.: 

LEVELEK
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HÖLGYEK ÉS AZ UBUNTU

: Szia Am-
ber! Én köszönöm, hogy rám 
gondoltatok. Magamról annyit, 
hogy a kanadai Torontóban 
élek, bár elég sokat utazom. 
Windows-vírusokat kergetek 
egy nagynak mondható antiví-
rus cégnél, és itt most le is szö-
gezném, hogy a következő 
gondolatok az enyéim és nem 

a cégéi. Ezenkívül részidőben in-
formatikus hallgató vagyok 
(http://web.cs.toronto.edu/), il-
letve tőzsdei tanulmányokat 
(http://www.utoronto.ca/equitys-
tudies/) folytatok a torontói e- 
gyetemen. Továbbá egyik alapí-
tója és tagja vagyok a torontói 
hackereket összefogó HackLab-
nek. A rengeteg szabadidőm-
ben egy válogatós könyvmoly 
vagyok, biciklizem és mostaná-
ban kezdtem el futni is.

LH: A középiskolában részt vet-
tem egy Ottawa Carleton Educa-
tional Space Simulation 
(spacesim.org) névre hallgató 
csoport munkájában. Volt egy 
„űrállomás” szimulációnk, ahol 
Linux, leginkább Mandrake 
alatt futtattunk programokat. 
Itt kóstoltam először bele az 
ilyen dolgokba, bár meg kell 
valljam, itt még nem igazán fo-
gott meg. A főiskolán a fizika 
szaknak már egy Mac géppel 
vágtam neki.

A harmadik évben eldöntöt-
tem, hogy itt az ideje váltani, 
mert már szinte minden megta-
nultam a Mac OS-ről. Eladtam a 
Macemet, vásároltam egy nor-
mál laptopot operációs rend-
szer nélkül. Négy hónappal 
később, számtalan újratelepí-
tés, disztró-csere, kernelforga-
tás és egy kis BIOS patch-elés 
után elmondhattam, hogy van 
egy teljesen működő Ubuntus 
laptopom (közben otthagytam 
a fizika szakot és elmentem dol-
gozni). Jó érzéssel töltött el, 
hogy nekiálltam GNU/Linuxot 
használni. Innentől nem volt 
visszaút.

LH: Gyakorlati szemmel nézve 
az, hogy sokkal produktívabb va-
gyok az Ubuntun. Bár a mun-
kám során Red Hatet haszná-
lok, otthon az asztali gépen, il-
letve a laptopon Ubuntut futta-
tok.

Egyébként nagyon szeretem az 
Ubuntu köré épült közösséget, 
a kanadai LoCo-t, az Ubuntu 

Women projektet. Szeretek fel-
menni a Freenode hálózat 
#ubuntu szobájába, hogy én is 
feltegyem, illetve megválaszol-
jam a kérdéseket.

LH: A „Gr8 Designs for Gr8 
Girls” egy nagyszerű dolog. Le-
hetőségem adódott, hogy közel 
száz új diáknak mutassam be 
az Arduino mikrokontroller plat-
formot. Majd elfilozofáltunk 
azon, hogy mi lenne, ha a körü-
löttünk lévő dolgokba számító-
gépeket építenék és felszerel-
nénk őket LED-ekkel, azokat a 
lányok nagyon szeretik. De ami 
a Gr8 Designs projektet igazán 
fontossá teszi, az az, hogy 
olyan fiatal lányokkal beszélget-
hetünk, akik még nincsenek te-
le sztereotípiával arról, hogy ki 
használhat számítógépet. Jó 

http://web.cs.toronto.edu/
http://www.utoronto.ca/equitystudies/
http://www.utoronto.ca/equitystudies/
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pár hölggyel találkozhatnak, be-
szélgethetnek, valamint tanul-
hatnak azoktól, akik ilyen terü-
leten dolgoznak.

Már egypár éve kiveszem a ré-
szem az Ubuntu Women projekt-
ből is. Ez egy nagyszerű közös-
ség, amely segít megoldani az 
egyes számú bugot azáltal, 
hogy még több nőt próbál be-
vonni az Ubuntu közösségi mun-
kába, továbbá támogatást 
nyújt a már résztvevőknek.

A LinuxChixről is tudok már 
egy ideje, de a levelezőlistájuk-
ra csak mostanában iratkoztam 
fel, illetve az IRC csatornájukra 
is a közelmúltban kezdtem fel-
járni.

Jövőre szeretnék részt venni az 
Anita Borg Alapítvány által szer-
vezett „Grace Hopper Celebrati-
on of Women in Computing” 
rendezvényen, mivel idén saj-
nos egybeesik az időpontja a to-
rontói SecTor (sector.ca) bizton-
sági konferenciával, ahol én is 
segédkezem.

LH: Nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy milyen eredményt hoz a 
boot-idő csökkentésébe ölt ren-
geteg munka. Továbbá nagyon 
örülök, hogy ezentúl minden 
adatomat tudom titkosítva tárol-
ni a laptopomon. Nagyszerű 
lesz, hogy a rendszerbetöltés ke-
vesebb időt fog igénybe venni, 
mint amennyi idő alatt beírom 
a betonbiztos, igen hosszú jel-
szavamat. Nagyon szerencsés 
vagyok, a laptopom (MSI Wind) 
az Ubuntu 9.04 óta mindent tö-
kéletesen támogat. Bár Linux- 
on lenne még mit változtatni 
pár dolgon a hordozható eszkö-
zök terén.

Azt gondolom, hogy a Pidgin‒
Empathy csere megint csak 
egy igen érdekes dolog, remé-
lem, az Empathy-s srácok mi-
nél előbb beépítik az Off-The-
Record (cypherpunks.ca/otr) 
üzenetküldést a kliensbe. Ad-
dig én ragaszkodom a Pidgin-
hez. Elhiszem, hogy az átlag, 
kevésbé paranoiás felhasználók-
nak ez vitatható újdonság len-
ne, de nekem szükségem van 
rá. :) (Bár ki kell jelentenem, 
hogy elfogult vagyok. Én is egy 
mentor vagyok az idei Google 

Summer of Code rendezvé-
nyen, és az én felkaroltam dol-
gozik az OTR-en.)

LH: Nagyon kedvelem a helyi kö-
zösséget és szeretnék még 
több Ubuntu felhasználót látni 
a hacker eseményeken, illetve 
ugyanezt fordítva is. Úgy gondo-
lom, nagyon sok lehetőség len-
ne a közös munkára, és jót 
tenne a sok különböző látás-
mód. A hackerspaces.org oldal 
nagyon jó kiindulópont, hogy 
megtaláld (vagy elindítsd) a sa-
ját városod hacker közösségét.

LH: Amber, én köszönöm!
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JÁTÉKHÍREK

• 

 ‒ Egy 
interjúban, John 

Carmack megerősítette, 
hogy a 'Tech 5 Engine' már 
nem lesz támogatott Linux 
alatt. Magyarán a követke-
ző Wolfenstein játék sem 
fog megjelenni Linuxra.

Ed Hewitt

A z arcade játékok kö-
zött nagy népszerű-
ségnek örvendenek 
az űrhajós-lövöldözős 

játékok. Igen élvezetes tud len-
ni, hogy mindent szétlőhetünk 
az űrben a magasabb pontszá-
mok reményében. A Grid Wars 
2 sem tesz ez alól kivételt. Ere-
detileg a játék az Xbox-ról jól is-
mert, népszerű Geometry Wars 
klónja volt, elhozva az űrlövöl-
dözést Linux alá.

A játék célja, hogy egy kis 
űrhajóval repülve szétlőjünk 
mindent a pályán. Minél több 
objektumot pusztítasz el, annál 

több pontot fogsz kapni. Egyre 
több dologra lőhetünk és ez 
pontmilliókat fog jelenteni. Az 
alap fegyverzet elég arra, hogy 
jó pár hajóval végezz, továbbá 
ehhez végtelen mennyiségű lő-
szer is van, így akár nyugodtan 
ráfeküdhetünk a tüzelőgombra 
is. A bombák nagyon haszno-
sak lehetnek, ha elárasztják a 
pályát az ellenséges objektu-
mok. Egyetlen bomba mindent 
el tud pusztítani a térképen. En-
nek ellenére csínján bánjunk ve-
le, mert ebből korlátozott 
mennyiség áll a rendelkezésünk-
re. Ezenkívül életből is csak há-
rommal számolhatunk és ha 
mindet elveszítjük, végetér a já-
ték. Sajnos mindössze egy játék-
mód található a játékban ‒ el- 
pusztítani mindent, ami az u- 
tunkba kerül. Minden játék után 
megjeleníti, illetve eltárolja az 
aktuális pontszámunkat, ami 
egy jó dolog. Ez kicsit dob a játé-
kon, hiszen van egy felállított re-
kord, amit megpróbálhatunk 
megdönteni. Mindenesetre a- 
zért pár játékmód még igazán el-
férne. Különböző pályák van-
nak a játékban, viszont csak a 

hátterekben fedezhetünk fel kü-
lönbséget közöttük.

A játék grafikája igen egysze-
rű, de mégis hatásos. Nagysze-
rű színhasználat és stílusos 
grafika jellemzi, ami tökélete-
sen illik is hozzá. A robbanások 
és lövések látványa igencsak él-
vezetessé teszi a játékot. Saj-
nos a hangok néhol elég gyen-
gére sikeredtek. Az alap hango-
kat használja ezek megszólalta-
tásához és ez nem illik bele az 
összképbe. Eléggé sivár a lenyű-
göző látványvilág mellett.

Az irányítás ellenben jól elta-
lált. Az egér segítségével vezé-
relhetjük a hajónkat. A bal egér
gombbal lőhetünk, illetve a 
jobb gomb segítségével dobha-
tunk bombákat.

A Grid Wars egy nagyszerű já-
ték ‒ igen könnyen függők lehe-

tünk, és néha-néha biztosan 
elő fogjuk venni. Pozitív dolog, 
hogy más, ehhez hasonló játé-
kokhoz képest elég hosszasan 
el lehet vele játszani, köszönhe-
tően a csodálatos látványvilág-
nak!

A deb csomag (csak Hardy és Intrepid 
támogatott, de Jauntyn is működik) le-
tölthető a GetDeb oldaláról, a követke-
ző címen: 
www.getdeb.net/app/GridWars+2.

Pontszám: 7 / 10 
 

Csodás látványvilág
Élvezhető játékmenet

Gyenge hangok
Játékmódok hiánya

http://www.getdeb.net/app/GridWars+2
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Írta: Tommy Alsemgeest

questions@fullcirclemagazine.org
Kérjük, annyi információt 

küldj a problémáddal kapcsolatban, amennyit csak tudsz.

K  A Sun VirtualBox prog-
ramját használom, de 
minden alkalommal, ami-
kor elindítok egy virtuá-

lis gépet, az ablak háttere átlát-
szó. Hogyan hozhatnám ezt hely-
re? Korábban engedélyeztem egy 
átlátszó terminált a 'devilspie' al-
kalmazással (biztonság kedvéért), 
de ez a probléma a program futá-
sa nélkül is fennáll.

V  Úgy néz ki, ez már is-
mert dolog. Most csak 
annyit tehetsz, hogy ki-
próbálod a compiz effek-

tusok ideiglenes vagy végleges 
kikapcsolását. Ha csak átmeneti-
leg akarod kikapcsolni, akkor 
menj a Rendszer > Beállítások > 
Megjelenésre és azon pedig a Vizu-
ális effektek fülre. Kattints a 
'Nincs' választógombra, majd pe-
dig a Bezárásra. Nem lesznek gyö-
nyörű effektjeid, cserébe az átlát- 
szóság is megszűnik. Ha mégis 
akarod az effekteket, akkor elég 
csak akkor kikapcsolnod azokat, 
amikor a VirtualBoxot használod. 
Erre a 'Fusion Icon' talán a legegy-
szerűbb megoldás. Ezt így telepít-
heted:

sudo apt-get install 
fusion-icon 

Az Alkalmazások > Rendszereszkö-
zök > Fusion Icon-nal indíthatod 
el. Amikor a VirtualBoxot akarod 
használni, kattints a jobb egér-
gombbal a tálcán található ikon-
ra, majd menj a Select Window 
Manager > Metacity-re (ez van 
ott, ha Ubuntut használsz). Mi-
után már nem használod tovább 
a VirtualBoxot, vissza tudsz kap-
csolni a Compizra úgy, ahogyan a 
Metacity-re váltottál.

K  Nem tudom telepíteni a 
.tar vagy .tar.gz fájlokat! 
Ezen fájlok telepítését 
úgy oldottam meg ed-

dig, hogy egy terminál használatá-
val kicsomagoltam az érintett 
fájlt egy könyvtárba, majd abba 
belépve futtattam a ./configure, 
(sudo) make és make install paran-
csokat. Most minden alakalom-
mal, amikor ezeket a parancsokat 
használom, a terminálban ezt a vá-
laszt kapom: „bash: ./configure: 
No such file or directory”. Mivel a 
legtöbb program tarball kiterjesz-

téssel érhető el, egyiket sem tu-
dom telepíteni.

V  A .tar és a .tar.gz kiter-
jesztésű fájlok tömörí-
tett fájlok, bármi lehet 
bennük. A Linux rendsze-

reken igen gyakran egy program 
forrásfájljai kerülnek elő belőlük, 
amiket le kell forgatnod telepítés 
előtt azokkal a parancsokkal, ami-
ket le is írtál. A tömörített fájl ké-
szítője tehet is bele valamilyen 
telepítőt, tehát a legbölcsebb, ha 
utasításokat keresel azon az olda-
lon, ahonnan a fájlt letöltötted.

K  Baseball-edző vagyok 
és szeretném felvenni az 
ütéseket és a dobáso-
kat, majd pedig visszaját-

szani azokat képkockánként. Így 
pontosan el tudom magyarázni a 
játékosoknak, hogy dobásaik és 
ütéseik minden egyes pillanatá-
val kapcsolatosan mit csinálnak 
jól és rosszul. Van valamilyen jó 
lassú visszajátszást lehetővé tevő 
program, ami minden elterjedt for-
mátumot kezel és Ubuntu alatt 
működik?

V  A VLC-vel meg lehet ezt 
tenni. A telepítéshez ez 
a parancs szükséges:

sudo apt-get install vlc 

Nyisd meg a videót és lassítsd le 
a mínusz (-) gomb megnyomásá-
val.

K  Hogyan tudom az 'Alkal-
mazások, Helyek, Rend-
szer' menüt hozzáadni 
ahhoz a sorhoz, ahol az 

ablakok nevei megjelennek? Ha 
Windowsban elindítasz egy prog-
ramot, ugyanazon a panelen jele-
nik meg, ahol a menüsor is van. 
Valami hasonlót szeretnék.

V  A felső soron kattints 
egy üres helyen (lehet, 
hogy ehhez el kell mozdí-
tani egy elemet) a jobb 

egérgombbal. Válaszd a 'Hozzá-
adás a panelhez' menüpontot, gör-
gess le és válaszd ki a 'Menü'-t 
(vagy a 'Főmenü'-t, ha a Windows-
jellegű menüt szeretnél). Most kat-
tints a 'Hozzáadás' gombra, utána 
pedig a 'Bezárás' gombra.

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
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AZ ÉN DESKTOPOM

Ubuntu 8.04 Hardy Heront használok tavaly augusztus óta, valamint két éve 
különböző változatait az Ubuntunak. Egy hónappal később, hogy egy magazin-
ból feltelepítettem a 6.06-ot, megszabadultam a Windowstól. A jelenlegi konfi-
gurációm egy AMD Athlon 64 processzorból és egy ASRock alaplapból áll.

Jobban szeretem a nem túlságosan zsúfolt desktopot, és nem hiszek az ikonok 
nagy számában, mint a Windows felhasználók, akiknek ezeken kell átgázol-
niuk, hogy megtaláljanak egy programot. A Gimp segítségével kinyújtottam a 
standard 420x300 méretet 32x1024-re és beállítottam a színt az alsó tálcához 
háttérként való felhasználásra. A Cairo-dock nyújtja a programindító állványt, 
a Compiz pedig a forgó kockát biztosítja. A hátteret a hangulatom szerint vál-
toztatom, de többnyire a kde-look.org oldalról választok – ezt például Vörös 
napfelkeltének (Red Sunrise) hívják.

misc@fullcirclemagazine.org

A nevem Wes és az Egyesült Államokban, New 
Jersey-ben élek. Immár harmadik éve haszná-
lok Linuxot és még mindig nem tudok betelni 
vele.

Ügyfélszolgálati technikus vagyok és az egész 
napot azzal töltöm, hogy Windowson dolgo-
zom. Tehát amikor hazaérek, akkor olyat aka-
rok, ami működik. A laptopommal le tudok ülni 
és azt tudom tenni, amit én akarok – nem azt, 
amit az operációs rendszer akar, hogy tegyem 
meg. Kubuntut használtam, de talán két hónap-
pal ezelőtt Ubuntura váltottam, és azóta 
úszom a boldogságban.

 -AKA- Noel Vh.

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Ez a saját notebookom, melyben 
egy Athlon X2 2.0 GHz x64, 2GB 
RAM, 160 GB HDD, NVIDIA GeForce 
8200M videokártya és egy Realtek 
kártyaolvasó található. A háttérkép 
a www.guistyles.com-ról való, a kép-
ernyőfelbontás 1280x800. Kubuntut 
használok a 7.04-es kiadás óta, je-
lenleg 8.10-et (Intrepid Ibex) hasz-
nálok, KDE 4.2-vel, Oxygen ikonok-
kal és Serenity témával. Tanulásra, 
matematikai munkára és programo-
zásra használom.

18 éves főiskolai hallgató vagyok. Amikor először kaptam számítógépet, ak-
kor előtelepített Windows XP volt rajta. Ezt megelőzően gyakran használtam 
Windows 98-at. Az Ubuntut a Dapper Drake óta használom, teljes egészé-
ben pedig 18 hónapja. 

Íme az Ubuntu 7.10 (kernel 2.6.22-14-generic, és Gnome 2.20.0) asztali gé-
pem. Ez a gép egy Pentium 4 (2.8 GHz) CPU, 512 MB RAM-mal és eredeti 
D865Perl Intel alaplappal. Az Ubuntura telepítettem a compiz-fusion kiegé-
szítőt. A képen látható Emerald téma neve 'Eternal' és az ikon téma a 'Gion' 
– a másik kedvencem a 'Dropline Neu!'. A felső tálca úgy van konfigurálva, 
mint a Mac-en. Az Avant Dock, ami a képernyő alján látható, és a saját té-
mám együtt úgy néz ki, mintha valóban Mac asztal lenne. Rendelkezem min-
den eszközzel, a programozástól egészen a multimédiáig. Nagyon boldog 
vagyok, mert nem kell gyakran formáznom a rendszerem vírusok és egye-
bek miatt, mint ahogy azt a windowsos időkben tennem kellett. Az Ubuntu 
produktívabb és kényelmesebb. 

AZ ÉN DESKTOPOM
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TOP 5
Gizmo5
http://gizmo5.com/ 

A Gizmo5 az egyik legré-
gebbi SIP program. Michael 
Robertson a SIPphone cégé-
nek készítette és eredeti-
leg Gizmo Project volt a 
neve. A Gizmo5 egy szimp-
la SIP kliensből vezető SIP 
kiszolgálóvá lépett elő a 
Skype zárt forrású szolgál-
tatásával szemben. Támo-
gatja a fájlátvitelt, hangpos-
tát és konferenciahíváso-
kat. Egy kis pénzért telefon-
számot igényelhetsz és 
külső hálózatba irányuló hí-
vásokhoz vehetsz kredite-
ket (mint a Skype-ban).

Mióta a Gizmo zárt forrású 
lett, nincs benne az Ubuntu 
tárolókban, de továbbra is telepítheted az Ubuntu csomagot 
(a  csomagot töltsd le a letöltőoldalról): 
http://url.fullcirclemagazine.org/f6db14.

Ekiga
http://ekiga.org/ 

Az Ekigát Damien Sandras írta, 
ami egy előre telepített SIP/Net-
Meeting kliens az Ubuntuban. 
Eredetileg GnomeMeeting volt 
a neve, és rengeteg helyi háló-
zaton használható funkciója 
van, mint például az LDAP és 
Bonjour/ZeroConf támogatás. 
Támogatja még a szöveg-, 
hang- és videókonvertáló esz-
közöket, állapotüzeneteket, 
címjegyzéket és sok mást.

Az Ekiga az alapértelmezett 
Ubuntu-telepítés része. Nem 
ubuntus gépeken az  cso-
maggal telepíthető.

SIP kliensek

http://gizmo5.com/
http://ekiga.org/
http://url.fullcirclemagazine.org/f6db14
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TOP 5 – SIP KLIENSEK

SIP Communicator
http://www.sip-communica-
tor.org/ 

A SIP Communicator elnyer-
te a (kétes) díjat, mint az 
egyetlen Java alapú alkal-
mazás ezen a listán. Ennek 
ellenére nagyon jól illik a 
Gnome környezetbe. Nem 
csak a megszokott SIP funk-
ciókkal rendelkezik, hanem 
van benne Jabber-, AIM-, Ya-
hoo-, MSN- és béta állapotú 
Facebook-támogatás is. 
Rengeteg funkciója van, a 
végletekig testreszabható 
a médiakódolástól az értesí-
tésekig, plusz rengeteg plu-
gin is van hozzá.

A SIP Communicator telepí-
téséhez használd a Debian 
csomagot a letöltési oldal-
ról: http://url.fullcirclemaga-
zine.org/70453d

QuteCom
http://www.qutecom.org/ 

A QuteCom, vagy más né-
ven WengoPhone egy nagy 
tudású Qt alapú VoIP kliens. 
Mint a SIP Communicator, ez 
is támogatja a többprotokol-
los beszélgetést, beleértve 
az MSN-t, AIM-et, Yahoo-t és 
Jabbert. Támogatja a normál 
SIP funkciókat, továbbá az 
ffmpeg alapú videóhívást, a 
SRTP/AES titkosítást és a 
nem túl általános audio han-
gulatjelek küldését. Ha KDE 
felhasználó vagy és szereted 
a robosztusságot, a QuteCom
egy nagyszerű alternatívája 
a Gnome és Java alapú prog-
ramoknak.

A QuteCom telepítéséhez fel 
kell venned egy külső, Launchpad tárolót: 
http://url.fullcirclemagazine.org/1885a6

http://www.sip-communicator.org/ 
http://www.qutecom.org/ 
http://url.fullcirclemagazine.org/70453d
http://url.fullcirclemagazine.org/1885a6
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Twinkle
http://www.twinklephone.com/ 

Ha azok közé a Kubuntu fel-
használók közzé tartozol, 
akik QuteCom alternatívát 
keresnek, próbáld ki a 
Twinkle-t (ez az én választá-
som is). Michel de Boer ír-
ta, rengeteg funkcióval, ide-
értve a KAddressBook integ-
rációt, haladó híváskeze-
lést, jól testreszabható 
értesítéseket, titkosítást, 
fájlátvitelt és a parancsso-
ros kezelőfelületet is. Rész-
leges támogatása van egy-
szerű címjegyzékekhez is. 
Mindent egybevetve a Twin-
kle egy tökéletes QT VoIP 
eszköz.

A Twinkle telepítéséhez 
használd a  csoma-
got az universe tárolókból.

Az -ot az Egyesült Királyság Ubuntu 
Linux közösségének tagjai készítik.

Célunk, hogy aktuális és hasznos információkat osszunk 
meg az Ubuntu Linux felhasználókkal szerte a világon. Az 
Ubuntu Linux és a szabad szoftverek minden területével fog-
lalkozunk, és mindenkihez szólunk a kezdő felhasználóktól 
egészen a legtapasztaltabb programozókig, a parancssortól 
a grafikus kezelőfelületig.

A műsor az Ubuntu UK közösség támogatásával készült, az 
adást az Ubuntu Code of Conduct felügyeli, így bármilyen 
életkorú nézők számára ajánlott.

http://podcast.ubuntu-uk.org/

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://www.twinklephone.com/
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KÖZREMŰKÖDNÉL?
Az olvasóközönségtől folyamatosan várjuk a magazinban megjelenítendő új cikke-
ket! További információkat a cikkek irányvonaláról, ötletekről és a kiadások fordítá-
sairól a http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine wiki oldalunkon olvashatsz.
Cikkeidet az alábbi címre várjuk: articles@fullcirclemagazine.org.
A magyar fordítócsapat wiki oldalát itt találod. A magazin eddig megjelent magyar 
fordításait innen töltheted le: http://www.fullcircle.hu. Ha email-t akarsz írni a ma-
gyar fordítócsapatnak, erre a címre küldd: fullcirclehu@gmail.com.

Ha t szeretnél közölni, megteheted a következő címen: news@fullcirclemagazine.org

det és linuxos tapasztalataidat ide küldd: letters@fullcirclemagazine.org

Hardver és szoftver ket ide küldhetsz: reviews@fullcirclemagazine.org

a 'Kérdések és válaszok' rovatba ide küldj: questions@fullcirclemagazine.org

'Az én m' képeit ide küldd: misc@fullcirclemagazine.org

… vagy látogasd meg unkat: www.fullcirclemagazine.org

Egy magazin, ahogy a Full Circle is, nem magazin cikkek nélkül. Osszátok meg velünk véle-
ményeiteket, desktopjaitok kinézetét és történeteiteket. Szükségünk van a Fókuszban ro-
vathoz játékok, programok és hardverek áttekintő leírására, a Hogyanok rovatban szereplő 
cikkekre (K/X/Ubuntu témával); ezenkívül ha bármilyen kérdés, javaslat merül fel benne-
tek, nyugodtan küldjétek a következő címre: articles@fullcirclemagazine.org

 ‒ Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

 ‒ Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org

 ‒ 
Robert Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org

Királyvári Gábor Csősz Krisztián
Schmied Gábor Noficzer László
Kálmán Ferenc Talabér Gergely
Gusztin Rudolf Szijgyártó Árpád
Rédei Richárd Szente Sándor
Hélei Zoltán Somlói Richárd
Barabás Bence Takács László
Tömösközi Máté Ferenc

Tarr Zoltán Sári Gábor

Nagy köszönet a Canonical-nak, az 
Ubuntu Marketing Csapatának és a 
fordítócsapatoknak világszerte.
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