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Szaktekintély

z augusztusi számban a Slashdot lapot is mû-
ködtetõ Slash nyílt forráskódú Weblog rendszer
telepítésével és karbantartásának alapjaival fog-

lalkoztunk. A Slash a Perl, mod_perl és Apache elõnyeit
használja ki.

Napló készítése
A Slash a napló (journal) nevet használja a Weblog kifejezés
helyett. A rendszer valamennyi felhasználója saját naplóval
rendelkezhet; ezt a funkciót a „You” menü Journal pontja
alatt érhetjük el, amelyet általában a képernyõ bal oldalán
találunk. A pont a journal.pl programot hívja meg, amelyet
a lapunk Slash könyvtárában találunk. Az én chaim-
weizmann nevû gépemen a journal.pl fájl
a /usr/local/slash/site/chaim-weizmann/htdocs/
journal.pl könyvtárban található. A kódot sokkal
könnyebb olvasni mint gondoltam, de még a tapasztalt
Perl guruk is úgy fogják találni, hogy a a Slash környezet-
ben igen sok függvény központosított és testreszabott.
Azt mondják a Slash rendszerét megváltoztatni nem külö-
nösebben bonyolult ha valaki hajlandó foglalkozni vele.
Amikor elõször kattintunk a Journal hivatkozásra, az 
1. ábrán látható képernyõképhez hasonló oldallal találko-
zunk. Az itt olvasható üzenet azt jelenti, hogy még nem
készítettünk egyetlen naplóbejegyzést sem. Számos hivat-
kozás áll rendelkezésünkre, amennyiben a naplónkba kí-
vánunk írni illetve módosítani szeretnénk a már meglévõ
bejegyzéseinket.
Készítsünk egy új naplóbejegyzést a „Write in Journal” (Írás
a Naplóba) hivatkozásra kattintva. A 2. ábrán látható lapra
jutunk. Írjuk be a címet, a témát (témák globális listájának
gyûjteményét, a felhasználói naplóval együtt), valamint
jelöljük meg, szeretnénk-e, hogy megjegyzéseket fûzhesse-
nek a naplónkhoz végül gépeljük be magát a bejegyzést.
Miután befejeztük a bejegyzés szerkesztését, rábökhe-
tünk a Preview (elõnézet) gombra, így elküldés elõtt meg-
tekinthetjük írásunkat. Számomra ez kicsit túlbiztosítás-
nak tûnik; természetesen megértem, hogy az embereknek
általában szeretik munkájuk hibátlanságát ellenõrizni el-
küldés elõtt, de néha szeretnék gyorsabban haladni az
elõnézet megtekintése nélkül.

A Preview gomb után egy listát találunk, amellyel megha-
tározhatjuk, a naplóbejegyzésünk formázási tulajdonsá-
gait. Alapértelmezés szerint ez HTML formátum, lehetõvé
teszi, hogy HTML kódokat szúrjunk a naplónkba, például
<b>boldface</b> és <i>italic</i> szövegeket. Mivel
a HTML nem tesz különbséget az üres (whitespace) ka-
rakterek között, ennél a módszernél természetesen bekez-
déseinket <p> tegekkel kell elválasztanunk egymástól.
Egyúttal azt is jelenti, hogy a < vagy > karaktereket csak
a megfelelõ HTML jelölés (&lt; és &rt;) segítségével
vihetjük be.
Magam részérõl az extrans formázási módot választottam
volna, feltéve, hogy már az elején tudom mit is jelent ez tu-
lajdonképpen. Az extrans ugyanis feltételezi, hogy minden
karaktert betû szerint kel érteni, majd a többszörös újsor ka-
raktereket HTML bekezdéshatárrá alakítja. Észrevettem,
hogy ez a lehetõség a HTML kódokat is szöveggé alakítja,
de ez sokkal kevésbé tûnt érdekesnek, mint, hogy a végsõ
másolat megõrzi a bekezdéshatárokat.
Miután legalább egyszer megtekintettük a bejegyzésünket,
a Preview és a formázási választéklista közt megjelenik
a Save (mentés) gomb. Folytathatjuk bejegyzésünk módo-
sítását, megtekintését vagy az Add gomb segítségével

Weblogok és Slash
A Slash bonyolult, de harcedzett közösségi rendszerének funkciói közt megta-
láljuk a megjegyzésekkel kiegészített felhasználói naplót is. Tegyük lehetõvé fel-
használóinknak, hogy barátok és ellenségek hálózatát hozzák létre és moderálják
egymás megjegyzéseit.

A

1. ábra Új Slash napló bejegyzések nélkül
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elmenthetjük, hogy mindenki láthassa azt. A chaim-
weizmann gépen általam készített naplót például mindenki
láthatja, aki a böngészõjét a chaim-weizmann/~reuven/
journal URL-re irányítja.

Megjegyzések írása
Amint azt már más Weblog és naplóprogramoknál megszok-
hattuk, a Slash is lehetõvé teszi, hogy más felhasználók meg-
jegyzéseket fûzzenek írásunkhoz. Alapértelmezés szerint ez
a lehetõség kikapcsolt állapotban van, az utasítások pedig
egyértelmûen és több ízben is felhívják rá a figyelmet, hogy
ha egyszer bekapcsoljuk, akkor az örökre úgy is marad.
A lehetõséget minden egyes naplóbejegyzéshez egyenként
kapcsolhatjuk be tetszés szerint. Az alapértelmezett beállí-
tást az Edit Preferences hivatkozásra kattintva tudjuk meg-
változtatni. Minthogy ez a beállítás csak az alapértelmezett
értéket változtatja, a már létezõ naplóbejegyzéseinkre és
megjegyzéseinkre természetesen nem vonatkozik.

A rendszerrel csak most ismerkedõknek nem teljesen ma-
gától értetõdõ, hogyan kell a megjegyzéseket engedélye-
zõ naplókhoz megjegyzéseket fûzni. Minden bejegyzést
egy menüsor követ (3. ábra), amely vezérli a vita megjele-
nítését valamint lehetõvé teszi a csatlakozást. Szerintem
ez kicsit zavaró, hiszen nem nehéz összekeverni a Reply

(válasz) gombot melynek segítségével hozzászólhatnánk
a vitához és a menüsor többi részét, amely a vita megjele-
nítését változtatja.
Válasz küldése azért kicsit bonyolultabb ennél. Ha az ere-
deti küldeményre szeretnénk válaszolni, akkor a cikket
közvetlenül követõ Reply gombra kell kattintanunk.
Amennyiben azonban egy megjegyzésre szeretnénk
reagálni és ezzel új vitaszálat létrehozni, a Reply to This

hivatkozásra kell kattintanunk, amelyet közvetlenül a vá-
laszok alatt találunk meg. Ennek a szerkezetnek logikailag
persze van értelme, de meg kell vallanom, hogy bár éve-
kig követtem és használtam Slash-meghajtású vitákat,
jó idõbe telt, mire sikerült megértenem a két módszer
közti különbséget.
A felülettõl eltekintve a megjegyzés hozzáadása azonos az
új küldemény felvételével, azzal a különbséggel, hogy nem

tilthatjuk meg az embereknek az írásunkra adott választ.
Gépeljünk be valamilyen címet majd a megjegyzést, jelöl-
jük be a formázást, majd tekintsük meg az elõnézetet illetve
adjuk a vitához a lapot. A Slash lehetõvé teszi, hogy
a Anonymous Coward (Gyáva Anonymous) néven ismert
anonymous felhasználóként adjunk fel küldeményt, ha
a bejegyzés melletti „post anonymously” dobozra kattin-
tunk. Sok rendszergazda azonban megtiltja rendszerén az
ilyen anonymous küldeményeket, feltételezve, hogy a név-
telenség csökkenti a felelõsségérzetet.
Végül, a megjelenítési beállítások segítségével az egész vitát
néhány mód bármelyikével megtekinthetjük. A threshold
(küszöb) beállítás segítségével a megjegyzéseket szûrhetjük
a lap közösségének más tagjai által adott pontszámok alap-
ján. A moderálási és a hozzá kapcsolódó meta-moderálási
képességeket a lap gazdája állíthatja be, így lehetõvé téve
a közösség tagjainak, hogy eldöntsék melyik megjegyzés
érdemli a legtöbb figyelmet.

A megjelenítési beállítások a szálak megjelenését befolyásol-
ják. A magam részérõl egymásba ágyazott módon szeretem
nézni az ilyen vitákat, ahol a válaszok állandóan láthatóak,
csak éppen a szülõjükhöz képest kicsit beljebb kezdve. Alap-
értelmezés szerint a Slash lapok szálankénti módban jelení-
tik meg a bejegyzéseket, ami azt jelenti, hogy az adott meg-
jegyzést kifejezetten kérni kell ha meg szeretnénk nézni.
Végül a megjegyzéseket különbözõ sorrendben jeleníthet-
jük meg. A naplóbejegyzések mindig megjelennek, mégpe-
dig Weblog-stílusban a legfrissebb bejegyzéssel kezdve és
a legidõsebbel fejezve be a listát. A cikkekre adott válaszok
ellenben általában idõrendben jelennek meg, azaz a legöre-
gebb megjegyzést találjuk legfölül. Ezért aztán egy idõ után
le kénytelenek leszünk a lap aljára pörgetni, ha nyomon
szeretnénk követni a vitát.

Naplóközösségek
Annak alapján amit eddig láttunk, a Slash egyszerû le-
hetõséget kínál több felhasználónak, hogy saját naplóját
létrehozza és kezelje. Ugyanakkor a felhasználók és nap-
lóik közt nincs igazi kölcsönhatás; mindenki el van szige-
telve mindenki mástól.

2. ábra Napló beviteli oldal, ahol a naplónkba jegyzendõ 
szöveget írhatjuk be

3. ábra Minden naplóbejegyzést a Slashdot-stílusú menü követ
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A Slash rendszerét azonban a hálózati közösségek segítésé-
re írták, így számos képességgel rendelkezik amelyek az
együttmûködést és a közös munkát segítik elõ. Elõször is,
a Slash a rendszer valamennyi naplójáról statisztikákat ké-
szít. A journal.pl (azaz a fõ napló) lapon a Top 10 hivatko-
zásra kattintva a megtudhatjuk, melyik lapokat módosítot-
ták a legutóbb, ki írta a legtöbbet és melyik barátunk írta
a legtöbb bejegyzést.
A „barát” szó alatt nem közösségi tagot kell érteni. A Slash
rendszerében minden felhasználó az összes többi felhasz-
nálót barátként és ellenségként osztályozhatja érdekes kap-
csolatrendszer-hálózatot hozva létre ezzel az emberek közt,
amely kicsit hasonlít, de azért nem azonos az Orkut és
LinkedIn rendszerek hálózataihoz.
Amennyiben valakit barátként vagy ellenségként szeret-
nénk kijelölni, a legegyszerûbb módszer, ha belépünk
a honlapjukra, amely általában ~felhasználónév alakú.
Az én rendszeremen tehát az chaim-weizmann/~reuven
URL alatt bárki elérheti a saját honlapomat. Az adott sze-
mély felhasználói neve mellett található ikon mutatja,
hogy az jelenleg éppen barát (mosolygó fej), ellenség
(vörös szomorú fej) vagy semleges (ez az alapértelmezett,
napszemüvegben és furcsa önelégült mosollyal jelenik
meg). Az ikonra kattintva, megváltoztathatjuk a kapcso-
latunkat.
Az egyik nagy különbség a Slash és más személyi háló-
zat és közösségi weblap rendszerek közt, hogy az ilyen
kapcsolatok nyilvánosak. A Slash lapon bárki megnézheti,
kik a barátaim és kik az ellenségeim. Bár ez minden bi-
zonnyal feszélyez néhány embert, akik tartva a nyilvános
kényelmetlenségektõl, nem szívesen jelölnek meg ellensé-
geket, azért szó sincs róla, hogy a Slash ne tudna izgalmas
személyes hálózatot és kapcsolatrendszert felépíteni.
Nem csak a barátokat nézhetjük meg, hanem barátok
barátait is.
Minden ilyen kapcsolat egyoldalú; A lehet B barátja, de et-
tõl még B lehet A ellensége. Amikor valakinek a honlapjára
belépünk, nem csak az ellenségeit és barátait látjuk, hanem
a rajongóit (akik barátnak jelölték be) és ellenzõit (akik el-
lenségnek jelölték õt).
A barátok listájának legnagyobb praktikus elõnye, hogy ba-
rátaink naplóját a Slash nyomon követi és frissíti nekünk.
A lapunk tetején található „Friend’s Journals” hivatkozásra
kattintva barátaink és naplóik jelennek meg. Ez tulajdon-
képpen könyvjelzõ vagy az RSS hírösszesítõ megfelelõje
a Slash rendszerében. Azzal, hogy embereket a barátaink
közé helyezünk, könnyedén nyomon követhetjük naplóik
változásait.

Érdemes használni a Slash-t?
Az évek során többször is megnéztem a Slash-t és de
egyszer sem hagyott bennem mély nyomokat. A kódot

elég nehéz megérteni, a felhasználói felület csúnya
és a képességek korlátozottak. A Slash-alapú lapok vi-
szonylag rondák, bár ez a Template Toolkit használatának
hála mostanra már megváltozott. A képességek továbbra
is elég korlátozottak olyan más közösségi keretrendsze-
rekhez és eszközkészletekhez mérve mint az Xoops
vagy az OpenACS.
Ugyanakkor a Slash-t nem is széles igényekre tervezték;
inkább korlátozott képességkészletet próbál megvalósíta-
ni, de azt jól. Ebben a tekintetben igen sikeresnek mond-
ható. Az � use.perl.org kiváló példa erre, ahol új cikkek
mellett a felhasználók saját naplókat is tarthatnak.
Amennyiben korlátozott mértékû hírújságot és bejelentés-
rendszert szeretnénk, miközben sok felhasználónak akar-
juk lehetõvé tenni naplók készítését és követését, a Slash
jó választás lehet.
Továbbá, el kell ismernem, hogy a kód sokat fejlõdött az
évek során; ma már meg lehet érteni mi is történik, és ha
valaki tapasztalt Web/adatbázis guru akár módosíthatja
vagy bõvítheti a funkciókat. A Slash sok kényelmes függ-
vénnyel rendelkezik, amelyek megismeréséhez kell egy kis
idõ, mielõtt nekiugranánk a módosításoknak. Mindazonál-
tal ez minden Web/adatbázis eszközre igaz, így nem lenne
igazságos azt állítani, hogy a Slash bármivel is rosszabb
ezen a téren.
Legfõbb kifogásom a Slash-el szemben, eltekintve 
a (CVS-ben maradó) terjesztési verzióval kapcsolatos
problémáktól és a dokumentációtól, annyi, hogy az új
képességek felvételéhez nincsen a Xoops, OpenACS és
a Zope modulok és csomagok rendszeréhez hasonló
szabványos felülete.

Összefoglalás
A Slash, sok más nyílt-forrású programhoz hasonlóan igen
hatékony, jól méretezhetõ, újoncok számára nehezen tele-
píthetõ és gyengén dokumentált. Más csomagoktól eltérõ-
en, inkább a mélységre mint a szélességre koncentrál, más
rendszerekhez képest több képességet kínálva, de felál-
dozva a bõvíthetõséget és általánosíthatóságot. Ha azon-
ban lapunk akár csak megközelíti a Slashdot által vonzott
felhasználók és látogatók számát, bölcs dolog fontolóra
venni használatát.

Linux Journal 2004. augusztus, 124. szám
Reuven M. Lerner, aki hosszú ideje dolgozik
Web/database programozási tanácsadóként
és fejlesztõként, jelenleg a Northwestern
University egyetemének Learning Sciences
karán elsõ éves hallgató. Weblogját az
altneuland.lerner.co.il, õt magát
a reuven@lerner.co.il címen érhetjük el.
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