
[root@testmail xinetd.d]# /etc/init.d/xinetd 

�restart
Stopping xinetd:                    [  OK  ]

Starting xinetd:    [  OK  ]

[root@testmail xinetd.d]#

Most küldj egy próbalevelet az új kiszolgálóra, és kedvenc

POP-ügyfélprogramoddal kapcsolódj a kiszolgálóhoz. Ha

minden jól ment, leveleidhez most már a POP-protokollon

keresztül is hozzá tudsz férni.

Végezetül az új kiszolgálóval kapcsolatban a teljesítményrõl

is szót kell ejtenünk. Amennyiben az ügyfelek a kapcsolatokat

egy tûzfal mögül kezdeményezik, lehetséges, hogy panasz-

kodni fognak a lassú POP-kiszolgálós kapcsolat miatt. Ennek

oka, hogy levelezõkiszolgálónk IDENT-kapcsolatot kezdemé-

nyez az ügyfelekkel, így ellenõrizve az ügyfél azonosságát.

Ha erre a kérésre nem érkezik válasz, a kiszolgáló csak némi

holtidõ (timeout) után válaszol, ami alapesetben öt másod-

percre van állítva. Ezt az értéket 1 másodpercre is lehet csök-

kenteni, így az IDENT által okozott késedelem nagy része

megszüntethetõ. Ha ezt az értéket meg szeretnénk változtatni,

a /etc/sendmail.cf állományt át kell szerkesztenünk, és a holt-

idõnél szereplõ értéket a kívánt értékre kell változtatnunk:

# timeouts (many of these)

#O Timeout.ident=5s

ezt a k vetkezıre kell Æt rnunk:

O Timeout.ident=1s

Most tehát levelezõkiszolgálónk mûködik, és szolgáltatásokat

nyújt a felhasználóknak. A Sendmailnél még számos olyan

beállítási lehetõség van, melyek meghaladják ennek a cikknek

a kereteit. A Linux nagyon megbízható teherbíró felületet

nyújt az elektronikus levelezés lebonyolításához. Ha további

tájékoztatást szeretnél a Sendmailrõl, keresd fel a

� http://www.sendmail.org címet.
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Vezérfonal

Eric Jorn Seneca
Unix-rendszermérnökként dolgozik a louisianai Baton
Rouge-ban.

2002 nyarán immár második alkalommal
vehetnek részt az érdeklõdõk a Linux-fel-
használók Magyarországi Egyesületének
támogatásával rendezett Linux-táborban,
Szerencsen.
Az egyhetes táborokon két váltásban, június
30–július 7., valamint július 8–13. között
lehet résztvenni. A tábor programjának kö-
zéppontjában az érdeklõdõknek a Linux terén
szerzett ismereteinek bõvítése áll. A sze-
rencsi gimnázium számítógéptermeiben
rendezik a délelõtti tanfolyamokat, melyeken
a tábor lakói saját gépeiket is használhatják,
ebben az esetben a rendezõk segítenek
a Linux telepítésében. A Linux ismerete
egyébként nem feltétele a jelentkezésnek.
A tanfolyam anyagának elsajátításában
országosan elismert linuxos szakembereik
segítenek, a tematikát az igényeknek meg-
felelõen alakítják ki.
A résztvevõket a gimnázium épületéhez
közeli Szerencsi Középiskolai Kollégiumban
helyezik el. Itt természetesen lehetõség
nyílik internetezésre, levelek olvasására is.
Kulturált elhelyezést ígérnek a rendezõk 2, 3
és 4 ágyas szobákban.
A nap további részében számos egyéb prog-
ram is várja az érdeklõdõket: többféle spor-
tolási lehetõség, esténként borozás a helyi
borospincékben – Szerencs a Tokajhegyalja
tájegység része –, és az egyhetes progra-

mot, immár hagyományosan, bográcsozás
zárja. A táborozók rokonokat, barátokat,

gyerekeket is hozhatnak, a szakmai progra-
mok idõpontjában az õ idejüket is megszer-
vezik a tábor vezetõi, többek közt biciklitú-
rákra is lehetõség adódik Szerencs környékén.
A 2001-es tábor sikerén felbuzdulva a szer-
vezõk idén nyáron egy helyett két csoportot
szerveznek, bár a második alkalmat csak
akkor tartják meg, ha elegendõ résztvevõ
jelentkezik rá.
A részvételi díj tartalmazza a szállást, a napi
háromszori étkezést, a tanfolyamokat, vala-
mint a borkóstolót. Amennyiben május 30-ig
jelentkeznek az érdeklõdõk, 19 000 Ft-ért
vehetnek részt a Linux-táborban, az LME tag-
jai kedvezményt is kapnak. Akit csak a szak-
mai program érdekel, és a szállást, étkezést
maga kívánja megszervezni, annak a szerve-
zõk – május 30-ig – mindössze 7000 Ft-ért

teszik lehetõvé a tanfolyam látogatását. Szí-
vesen várnak gyermekeket is szülõi kíséret-
tel, akik féláron vehetnek részt a táborban.
Milyen ismereteket nyújtanak az érdeklõ-
dõknek a délelõtti tanfolyamok? Mint 2001-
ben, idén is alap, haladó és profi szintû
témaköröket mutatnak be az oktatók.
Az elsõ nap a Linux telepítésével kezdõdik,
így a legkevesebb ismerettel rendelkezõket
az alapoknál kezdik bevezetni az ismere-
tekbe. Az alapszintû témák közé tartozott
2001-ben, és várhatóan idén is a Linux-
alapokkal valamint, a hálózattal, a betár-
csázó rendszerrel való ismerkedés. A hala-
dó témák iránt érdeklõdõk megismerked-
hetnek többek közt a rendszerbiztonság,
az alapvetõ hálózati és belsõ biztonság,
a levelezõkiszolgáló, a proxykiszolgáló
témaköreivel. A profi témák a következõk:
webkiszolgáló,  hálózati biztonság magas-
fokon, belsõ biztonság felsõfokon. A fenti
ismeretkörök hallgatóság érdeklõdéséhez
vannak igazítva, mivel a tavalyi jelentke-
zéskor leadott igények alapján alakították
ki õket a tábor szervezõi.
További tájékoztatás és a jelentkezési lap
a� http://linuxtabor.webhome.hu címen
található. Ugyanitt a tábor szervezõi minden
felmerülõ kérdésre választ adnak.

Szabó Ágnes

Linux-tábor Szerencsen
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