
Networking options
A Packet socket-ra csak néhány egyedi
hálózati alkalmazásnak van szüksége
(például tcpdump), tehát nyugodtan
modulba tehetjük. A Kernel/User netlink

socket-ra és a TCP/IP networking-re
azonban feltétlenül szükségünk lesz.
A Linux-rendszermag ezenkívül számta-
lan hálózati szolgáltatást is tartalmaz,
például  teljes csomagszûrõ tûzfalat.
Ezt a 2.2-es rendszermagokban IP Cha-
insnek hívták, az alrendszert azonban
a 2.4-esben kicserélték egy másikra,
amelyet az IP Tables névre kereszteltek. 

ATA/IDE/MFM/RLL support
Az IDE-eszközök és lapkakészletek támo-
gatását tartalmazza. Figyelem, amennyi-
ben Linuxunk fõ lemezterülete IDE-me-

revlemezen található, az IDE-támogatást
semmiképpen se tegyük modulba, hanem
közvetlenül a rendszermagba fordítsuk!

SCSI support
Amit az IDE-knél elmondtunk, az SCSI-
nél is igaz. Ha nincs és nem is lesz 
SCSI-eszközünk, ezt a részt nyugodtan
kihagyhatjuk. Egyvalamire hívjuk csak
fel a figyelmet: a párhuzamos kapura
köthetõ Iomega zipmeghajtó is az SCSI
protokollt használja.

Network device support
Itt a különbözõ hálózati kártyák támoga-
tását találhatjuk. Ki tudja miért, de a PPP
is ide került, ez szükséges a telefonvona-
las internetkapcsolat létrehozásához.
Ha tehát modemmel kapcsolódunk a

Világhálóra, a PPP-támogatást ne felejt-
sük el legalább modulba tenni.

ISDN subsystem
Ma már az analóg telefonvonal mellett az
ISDN is egyre népszerûbb. A Linux ter-
mészetesen ezt is gond nélkül támogatja.
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az
ISDN-en keresztüli internetezéshez más
PPP-támogatás szükséges, mint a „hagyo-
mányos” telefonvonalaknál; elõbbinél a
Support synchronous PPP lesz a megfelelõ.

Multimedia
Itt találhatjuk a videodigitalizáló és tv-
tuner kártyák támogatását.

Filesystems
Megmondhatjuk, hogy rendszermagunk
milyen fájlrendszereket támogasson. A leg-
fontosabb a Second extended fs support,
amely nem más, mint az ext2, a Linux-
lemezterületek fájlrendszerének a támo-
gatása. Ezt sem szabad modulba tennünk.

Sound
A hangkártya-támogatást tartalmazza.
A Sound card support-ra mindenképpen
szükségünk lesz. A rendszermag az általa
ismert hangkártyákra a más Unix-rend-
szerekben is elterjedt OSS-t használja,
ezzel azonban számos gond akadt, példá-
ul kevés eszközt támogat. Így Linux alá
kifejlesztették az ALSA-t, amely teljesen
felváltja a rendszermagban lévõ OSS-t.
Ha készen vagyunk, nyomjuk meg a Save

and Exit gombot, ezután visszatérünk a
parancssorba. Most már kezdetét veheti
a fordítás! Elsõ feladatunk a függõségek
beállítása, azaz az általunk kiválasztott ele-
meket elõ kell készíteni a fordításra. Adjuk
is ki tehát a make dep parancsot. Ha ez
megtörtént, a make clean-nel eltávolít-
hatjuk a feleslegessé vált állományokat.
Most következik maga a tényleges fordí-
tás. Elõször a rendszermagot kell lefordí-
tanunk, ezt követõen pedig a modulo-
kat. A lefordított rendszermagot egyéb-
ként rendszermaglenyomatnak (kernel
image) nevezzük. A rendszermaglenyo-
matot a make zImage paranccsal ké-
szíthetjük el. Ha túl nagyra sikerült, két
dolgot tehetünk: vagy több támogatást
teszünk modulba, csökkentve ezzel
a rendszermag méretét, vagy a make
zImage helyett a make bzImage
parancsot használjuk.
A következõ lépés a modulok lefordítása
a make modules paranccsal. Ha ezzel is
kész vagyunk, a makemodules_install
paranccsal egybõl a helyükre tehetjük
õket, ilyenkor a /lib/modules/kernel-xxx/
könyvtárba kerülnek.

Maga a fordítás általában körülbelül
10–15 percet vesz igénybe, de az idõtar-
tama természetesen a gép sebességétõl
függ, illetve attól, hogy mennyi elemet
fordítottunk le. Ha a lenyomat vagy a
modulok fordítása nem járna sikerrel,
olvassuk el figyelmesen a hibaüzenetet,
hátha az elemek kiválasztása során
követtünk el valami hibát. Ha mégsem,
próbálkozzunk a make mrproper pa-

ranccsal, ennek hatására a fordítást
„tiszta lappal” kezdhetjük. Figyelem,
e parancs kiadása után újból ki kell
választanunk a lefordítandó elemeket!
Utolsó lépésként telepítenünk kell a kész
rendszermaglenyomatot. A lenyomatot
az arch/i386/boot könyvtárban találjuk
zImage vagy bzImage néven. Másoljuk
a /boot könyvtárba, például ujkernel né-
ven. Ezt követõen az új rendszermagun-
kat hozzá kell adnunk a LILO-hoz.
Akik már behatóbban ismerik a LILO-t,
bizonyára tudják, hogy lehetõvé teszi,
hogy ne csak a gépünkön lévõ operációs
rendszerek között, hanem a használni
kívánt linuxos rendszermag között is
választhassunk. Nem érdemes a régi
rendszermagunktól egybõl megválnunk,
mivel elképzelhetõ, hogy az új rendszer-
maggal a rendszerünk nem fog elindul-
ni. Az ebbõl adódó kellemetlenségeket
kerülhetjük el, ha a LILO-ban a régi
lenyomatunkat is meghagyjuk.
A LILO beállítófájlja a /etc/lilo.conf.
Listánkon példát láthatunk rá, miként
adhatjuk hozzá a frissen fordított rend-
szermagunkat. Ha ezzel megvagyunk,
adjuk ki a lilo parancsot, mûködõké-
pessé téve az új beállításokat.
Indítsuk újra a rendszerünket, és ha
mindent jól csináltunk, az új rendszer-
mag fogad minket.
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Dobbantó

Példa a /etc/lilo.conf fájlra
boot=/dev/hda

prompt

timeout =200

# mennyi idı Ælljon 

# rendelkezØsØre a 

# felhasznÆl nak annak 

# eld ntØsØre, hogy melyik 

# rendszermaggal induljon

default=uj

# melyik rendszermag legyen 

# az alapØrtelmezett

image =/boot/vmlinuz

label = regi

root=/dev/hda8

read-only

image=/boot/œj kernel

label=uj

root=/dev/hda8

read-only

Garzó András
Körülbelül 3 éve foglalkozik Linux- és
más Unix-rendszerekkel. Legjobban az
operációs rendszerek lelkivilága érdekli,
de nyitott egyéniség. Kedvenc étele a
palacsinta, és van egy Richard nevû
macskája. Minden észrevetelt,
megjegyzést, levelet szívesen fogad.
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Aerodinamika és a nyílt forrású alkalmazások
Steve bemutatja, miként lehet nyílt forrású programokat használni repülõgép-
kísérleteknél.

Szaktekintély

Bombraider Aerospace –, az utóbbi
néhány évben azonban autókat, buszo-
kat, teherautókat, motorkerékpárokat
(a kedvenceim), villamos távvezetéke-
ket, hidakat, antennákat, valamint
olimpiai kerékpárosokat, síelõket és
bobcsapatokat is próbára tettünk. Az
ügyfelek ilyen széles köre – a számítás-
technikához alig értõktõl egészen
a profikig – igazi kihívást jelentett

a felhasználói felület megalkotásában.
Mióta a vezetés is tudja, hogyan kell az
Interneten keresgélni, elhatároztam,
hogy alkalmazásaink közül egyet meg-
próbálok átültetni Perlre, amelyet azu-
tán webalapú felületen lehet elérni.
Nagyon kedvezõ visszajelzéseket kap-
tam, mind a könnyû használhatóságá-
nak, mind az ügyfelek és a munkatársak
által tapasztalt magas fokú kénye-

életemet. Egy éven belül a Perl mind az
SGI-n, mind az otthoni Macintosh-gépe-
men nélkülözhetetlenné vált. A Perl a
nyílt forrású programok legfontosabb
darabja lett a laboratóriumban is.
Abban az idõben a Mosaic programmal
kísérletezgettem, amit – bár hasznosnak
találtam – elõször igencsak alábecsültem.
Nem sokkal késõbb a NCSA által készí-
tett HTTPd-t telepítettem, és ekkor

csodálkoztam rá a Web lehetõ-
ségeire is. A HTTPd késõbb
Apache néven született újjá,
és a második legnagyobb OSS
projektté lépett elõ, amelytõl
egyébként a labor mindennapi
munkája is függött.
1995-ben az Aerodinamikai Kuta-
tóintézetet átszervezték, és a zûr-
zavar csillapultával a mostani
helyemen találtam magam: az
Aerodinamikai Laboratóriumban,
ahol kis sebességû, 23 méteres
szélcsatornájának felügyeletét
látom el. Akkortájt kezdtem web-
alapú programokat készíteni, hogy
kiterjesszem a már meglévõ adatrend-
szer képességeit. Ezeket parancssoron
és QNX, illetve AIX alatt futó X Window
rendszeren keresztül lehetett elérni.
Azért váltottam böngészõalapú progra-
mokra, mert a szélcsatorna adatbázisá-
hoz kapcsolódó ügyfelek sokszínûsége
ezt kívánta meg. Jóllehet munkánk nagy
részét repülõgépek kipróbálása tette ki 
– olyan nagyvállalatok számára, mint a

égen, még a Nyílt Forrású Prog-
ramok mozgalma, a World
Wide Web, a Szabad Program

Alapítvány és a GNU megszületése elõtt
az Unsteady Aerodinamics Laboratory
of the National Research Council of
Canada alkalmazásában álltam. Felada-
tom a nagysebességû szélcsatornakísér-
letek adatainak összegyûjtése volt.
Abban az idõben a laborban egy
különleges valós idejû
miniszámítógép, egy
Hewlett-Packard HP-1000
F sorozatú mûködött.
Valamikor a nyolcvanas
évek elején vagy közepén
részt vettem a HP
International Users Group
tanácskozásán, és egy
mágnesszalaggal tértem
haza, ami a résztvevõk
által írt programokat és
cikkeket tartalmazta.
A szalagot a könyvtár-
rendszerbe fûztem
és miután bepillantást
nyertem az indexállo-
mányba, úgy éreztem magam, mint
a kisgyerek, amikor karácsony este
kicsomagolja az ajándékait. Elõször
találkoztam forráskódmegosztással és
fogalmam sem volt róla, mi mindent
tartogathat a jövõ egy ilyen nagyszerû
és világos elképzelés számára.
1990-ben kaptam meg az elsõ unixos
gépet: az akkor csúcstechnikának szá-
mító Silicon Graphics 4D/80GT-t saját
T1-es internetkapcsolattal. A kicsi, háló-
zati kapcsolattal nem rendelkezõ, valós
idejû operációs rendszerrel ellátott gép-
rõl az IRIX-alapú hálózati számítógépre
történõ váltás új, de kockázatos világra
nyitott ablakot. Nagyon sok új ismeretet
kellett elsajátítanom. 1992-ben vágtam
bele a Byzantine nevû parancsállomány
megírásába, amely a szélcsatorna adatál-
lományainak kezelésére az awk és az
scd kombinációit használta. Egy napon
az egyik feladatom megoldásához taná-
csot kértem az Useneten, és valaki meg-
említette a Perlt. Bárcsak tudnám, ki volt
az – most köszönetet mondhatnék neki,
mert sokkal könnyebbé varázsolta az

R

1. kép A kanadai sícsapat tagja 2 m × 3 m-es
szélcsatornában

2. kép Jármû vizsgálata 2 m × 3 m-es 
szélcsatornában

3. kép Harci repülõgép modellje 2 m × 3 m-es
szélcsatornában
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Szaktekintély

lemnek köszönhetõen, ezért folytattam
a webalapú eszközök készítését.
A harmadik kiemelkedõ OSS-projektet
jó pár évvel késõbb fogadtuk örökbe.
1998-ban egy 24 csomópontos
Alpha/Linux Beowulf telepet vásárol-
tunk a folyadékok dinamikájával foglal-
kozó csoport számítási igényeinek kielé-
gítésére. Ez kiváló lehetõségnek bizo-
nyult az új módszer kiértékelésére, mert
a feladat ugyan sokkal számításigénye-
sebb volt, mint a szélcsatorna adatrend-
szeréé, a labor ügyfelei számára azon-
ban nem bírt akkora horderõvel. A sike-
res alkalmazás meggyõzött bennünket,
hogy az eddig használt kereskedelmi
operációs rendszerek mellett a Linux
életképes választási lehetõség.
Míg ezek a terjedelmes programok
a helyükre kerültek, számos kisebb

OSS-programot kezdtünk használni,
például a Ghostscriptet, az Xmgr-t,
a Vimet és a Neditet.

A jelen
A cikk további követhetõségéhez leírom
az egyik, az adatfeldolgozás szempont-
jából jellemzõ repülõgép-kísérletet. Miu-
tán a modellt elhelyezik a szélcsatorná-
ban, 1–5 hét idõtartam szükséges a próba
befejezéséig. Ez idõ alatt több mint öt-
százezer mérést végeznek, ennek követ-
keztében 2000 X-Y plot, 4000 lemezállo-
mány jön létre, és 500 MB szöveges adat
jelenik meg a képernyõkön. Szükség-
szerû, hogy ennek az adattengernek a
kezelésére gyors és egyszerû módszer
kell, hogy rendelkezésre álljon. Az ügy-
felek és a labor mérnökei az adatok
gyûjtését, tárolását és megjelenítõrend-

szerét minden esetben Apache alatt
futtatott Perl CGI programon keresztül
érhetik el (lásd ábránkon). A szélcsatorna
operátorai a kísérlet számos vezérlõele-
mét ugyanilyen módon kezelhetik.
Amennyiben a vezérlõteremben a fel-
használó bármelyik számítógépen meg-
nyit egy webböngészõt, a szélcsatorna
ügyfélhonlapja önmûködõen betöltõdik.
Ezen a lapon keresztül lehet elérni azt
az öt webalapú programot, amelyeket
az eddigiek folyamán írtam: ábrázoló,
beállítási állományszerkesztõt, adatállo-
mány-nézegetõt, eseménynaplózót és
dinamikus adatmegjelenítõt. Ezenkívül
léteznek hivatkozások a helyi segédesz-
közökhöz is, például a rendszerleíráshoz,
illetve a mértékegység-átváltó számo-
lógéphez. Szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a laboratórium eléggé

Webalapú programrenszer szerkezete

böngészõ
eseményTCP/IP

TCP/IP

NFS

NFS

NFS

NFS
exec

CGI

CGI

CGI

CGI

CGI HTTP

HTTP

HTTP

HTTP

dinamikus adat-megjelenítõ

dinamikus adat-megjelenítõ

a beállítófájlszerkesztése

rajzgép

Adatrendszer Webalapú eszközök Egyéb programok

adatgyûjtõ
programok

böngészõ

böngészõ
Tecplot®

böngészõ
web-

kiszolgáló

adattároló
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