
Vectorlinux
Elõzõ számunk CD mellékletén
a KNOPPIX v3.4-et tettük közkinccsé,
ami egy Debian alapú linux-rendszer.
Most a Vectorlinuxon a sor, amely egy
Slackware alapú, szintén CD-rõl indít-
ható rendszer, sokkal kisebb helyen el-
fér, és sokkal kevesebb programot tar-
talmaz. Mindezek ellenére egy na-
gyon gyorsan beállítható, és nagyon
kényelmesen használható rendszerrõl
van szó. Nélkülöz minden felesleges
csicsát, és lényegretörõ felépítéssel
rendelkezik, nem csoda hát, hogy ha-
mar megkedveltem.

Rendszerindítás
Helyezzük be a korongot a meghajtó-
ba. Ha a rendszerünk cd-rõl való indí-
táshoz van beállítva, akkor az
ISOLINUX felirat megjelenése után
azonnal el is indul a Vectorlinux. Ez-
után az elsõ kérdés a billentyûzet ki-
osztás beállítására vonatkozik, majd
affelõl érdeklõdik a program, hogy va-
jon az egerünknek van-e kereke?
A monitor felbontásának a beállítása is
gyerekjáték, végül pedig a hálózat be-
állítása követtkezik:
• adjuk meg a gép nevét
• a domain nevet
• majd válasszuk ki a kívánt IP cím

beállítási módot (statikus, DHCP),
ha a statikust választjuk, akkor
még egy pár kérdésre válaszol-
nunk kell.

A rendszer megmutatja a felismert
és beállított eszközök listáját, majd
itt entert ütve ténylegesen elindul
a rendszer.

Bejelentkezés
A bennünket fogadó képernyõ ékes
angolsággal közöl néhány fontos
információt, nevezetesen azt, hogy
a felhasználónév az root, a jelszó

vector, a vasm paranccsal a beállító-
menübe juthatunk, ahol beállíthajuk
a fel nem ismert eszközeinket és
a startx elindítja a grafikus felületet.

A grafikus felület

Miután testreszabtuk a rendszert, jö-
het a móka a grafikus felülettel. Adjuk
ki a startx parancsot, és hamarosan
egy menüben találjuk magunkat, vá-
lasszuk ki melyik ablakkezelõt akarjuk
használni és máris elindult teljes pom-
pájában a Vectorlinuxunk. Én, mint
megszálott XFCE rajongó, természete-
sen ezt választottam (a képen az
IceWM felület látható).

vasm
A fontosabb menüpontok:
• AUTOSET: hangkártya, egér, X,

hálózatikártya, cdrom automatikus
beállítása

• XSETUP: az X beállítása
• PKGTOOL: Slackware csomag-

kezelõ
• ADMIN: felhasználók hozzáadá-

sa/eltávolítása

A programok
Programok terén igazán nem lehet
panasz, bekerült a négy nagy ked-
vencem a terjesztésbe, az elsõ
a FireFox (FireBird) böngészõ (sajnos
csak a 0.6-os változat), mely kicsi, ke-
vés erõforrást igényel, mégis fantasz-

tikusan testreszabható és hihetetle-
nül gyors. A másik kedvencem az
Abiword, szintén az erõforrástaka-
rékossága miatt. Az OpenOffice.org
kicsit elnyomja ezt és az ehhez ha-
sonló programokat, pedig igazán
megérdemlik a figyelmet, mindent
tud, amit valaha is elvárhatunk egy
szövegszerkesztõtöl. A harmadik
a Gaim csevegõprogram, ezen keresz-
tül azonnal kapcsolatba léphetünk az
ismerõseinkkel, így nélkülözhetetlen
számomra, és az összes erre a célra
készített program közül ez vált be
a legjobban. A negyedik pedig mi
más lehetne mint a Gftp, amely egy
nagyszerû ftp ügyfélprogram. Termé-
szetesen ez nem a programok teljes
listája, csak az általam nagyrabecsült
és mindennapos használatban lévõ-
ké. Aki kóborol egy kicsit a menük-
ben, sok más egyebet is találhat.

A többiek
A Vectorlinux méretének köszönhetõ-
en sok más egyéb is felkerülhetett
a mellékletre, az egyik fontos és
valószínüleg sokak által nagyrabecsült
� http://www.jatekport.linuxuser.hu
tükre, ahol rengeteg játék linux alatt
történõ telepítése, beállítása, esetleges
trükkök gyûjteménye olvasható. Aki
linux alatt játszani szeretne annak kö-
telezõ olvasmányok az itt található le-
írások.

Friss programok
A legfrisebb Opera, Mozilla, FireFox is
helyet kapott, csakúgy mint a rend-
szermag, MySQL, KOffice.
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