
elent már meg hasonló

témájú kiadvány, ez idáig

azonban nem volt szerencsém

olyan könyvet a kezembe venni,

amely szakmai megközelítésként azt

a fajta barkácsolást választotta volna,

ami a Linux-rendszereknek olyany-

nyira a sajátja. 

Tuningoljunk!
A „barkácsoljunk egy kicsit” stílus

sokak számára ijesztõ értelemmel bír,

jelen esetben viszont mindenképpen

rokonszenves a jelentése:

kiszolgálóépítést és tuningolást takar.

Itt a hangsúly a tuningoláson van, ami

egy kicsit tudathasadásossá teszi az

egészet, hiszen örökös harc folyik a

programozók és a rendszergazdák

között a tekintetben, hogy a progra-

mozók az összes programból mindig

a legújabbat szeretnék a kiszolgáló-

gépen látni, a rendszergazdák pedig

általában ragaszkodni szoktak a már

jól bevált és üzembiztos (stable) válto-

zatokhoz, amelyekhez biztonsági

követés, valamint jó leírás is a rendel-

kezésükre áll. Az író megpróbálja

egyensúlyban tartani a két ellentétes

igényt, azaz: építsünk olyan kiszol-

gálókat, amelyek biztonságosak és

„friss” programokat tartalmaznak.

A tanácsok és ötletek a rendszer elin-

dításától egészen a DNS üzemelte-

téséig terjednek. 

Rugalmas SSH
Elõször találkoztam olyan könyvvel,

amelyik az SSH hihetetlenül rugalmas

lehetõségeinek a teljes kimazsolázását

olyan módon teszi, hogy akár egy

középhaladó szakember is megérti,

hogy mit és miért érdemes használnia.

De akár az alagút-, a VPN- és a jail-

építés mesterfogásait is elsajátíthatjuk,

vagy a szerzõ útmutatásai alapján

magunk is ügyes kis héjprogramokat

írhatunk. Tehát minden linuxos

korosztály számára ajánlható

(akárcsak az Ablak–zsiráf). 

Nagy segítség
A könyv elsõ olvasásakor arra gondol-

tam, hogy számomra már nem tarto-

gathat szakmai újdonságokat, azon-

ban hamar rá kellett jönnöm, hogy

a szerzõ olyan parancsokat ismertet

meg velem, illetve olyan fajta kombi-

nálhatóságukat mutatja be, amelyek

azóta is nap mint nap megkönnyítik

rendszerfelügyeleti munkámat.

A kiadvány a következõ témaköröket

dolgozza fel:

• a kiszolgálóépítés alapjai,

• változatkövetés,

• biztonsági mentés,

• hálózatkezelés,

• rendszerfelügyelet,

• az SSH,

• a parancsfájlok,

• adatbázis-kiszolgálók.

A könyv vége felé, amikor a DNS és

az SSH beállításával ismerkedhetünk

meg, a szerzõ egy kicsit szabadon

fogja fel a biztonság kérdéskörét, a

lektori megjegyzésekben azonban

mindenhol szerepel jó tanácsként,

hogy milyen biztonsági megfonto-

lásokat érdemes betartani. Egyszóval

ez egy igen átfogó könyv, amely

teljesen rendhagyó módon közelíti

meg az üzemeltetés fogalmát.

A könyv oldala a Kiskapu Kiadó

honlapján a

� http://kiado.kiskapu.hu/51 címen

érhetõ el. Itt megtalálható a tarta-

lomjegyzék, letölthetõk a mintaol-

dalak és a könyvben szereplõ kódok. 
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Linux bevetés közben
Tavaly év végén egy olyan könyv jelent meg, 
amely a rendszergazdákat és rendszermérnököket célozza meg.
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