
Ha egy valóban kezes segítõtársat
szeretnénk letöltéseinkhez, használ-
juk a wget-et. Nagyon hatékony se-
gédeszközünk lehet hálózatról való
letöltésre ftp és http (vagy https)
protokollokon keresztül. Régi segítõ-
társunk õ, bár lehet, hogy a szekrény
mélyén lapult, így vegyük elõ, töröl-
jük le róla a port és ismerkedjünk
meg vele! 
A wget minden Linux és BSD

terjesztésnek része, de MacOS X-en
és Windowson is használhatjuk, sõt
létezik VMS-re írt változata is.
A wget karakteres felületen vagy
terminálban használható, tehát
ismernünk kell a kapcsolókat, de
mint látni fogjuk, ez igen hasznos-
nak fog bizonyulni mindennapos
munkánk vagy egy-egy komolyabb
letöltés során.

A wget képességeinek áttekintése
Az internet alapvetõen nem
megbízható közeg, így ha nagyobb
anyagot, vagy sok kicsit kell letölte-
nünk, gyakran kell bosszankodnunk
a folyamat megszakadása miatt.
Ha pedig egy honlapot mentenénk
le minden kellékével együtt, néha
a böngészõnk nem elég intelligen-
sen oldja ezt meg ahhoz, hogy
a tükrözött helyet lokálisan is jól
tudjuk majd használni. A wget

minderre egyszerû megoldást nyújt.
Hogy lássuk, mennyire hatékony
eszközrõl van szó, tekintsük át
röviden a program fontosabb tulaj-
donságait, képességeit.

• Szinte bármilyen *nix kör-
nyezetben megtalálható, vagy
lefordítható, sõt szabadon
használhatjuk Windows
vagy MacOS X alatt is.

• Képes a háttérben dolgoz-
ni, így csak akkor kell odafi-
gyelünk rá oda, amikor
szeretnénk, akár ki is jelent-
kezhetünk.

• Lassú, vagy nem megfelelõ
kapcsolat esetén egy bizonyos
határon belül addig próbálkozik,
míg a letöltés jó nem lesz.

• Tudja folytatni a megszakadt
letöltéseket (ftp kapcsolat esetén
persze csak akkor, ha ezt a kiszol-
gáló is támogatja).

• Proxy kiszolgálóval is hasz-
nálhatjuk a letöltés gyorsítá-
sára, a hálózati terhelés
csökkentésére.

• Teljes könyvtárrendszereket
letölthetünk vele a távoli géprõl.

• Letöltési célként megadhatunk
fájltípusokat, vagy meghatároz-
hatjuk a kihagyni kívánt
csoportot is.

• Konvertáltathatjuk vele
a linkeket a helyi gépre, azaz
automatikusan kialakíthatjuk
az „offline böngészésre” alkal-
mas anyagot.

• Megszabhatjuk, hogy a linkek
követése során mennyire
„kalandozhat el” más helyekre,
honlapokra.

• A letöltés során nyomon kö-
vethetjük a folyamat menetét,
de mindezt át is irányíthatjuk
egy fájlba, ahol késõbb tanulmá-
nyozhatjuk.

• Minden beállítást elmenthe-
tünk egy konfigurációs fájlba,
így nem kell minden egyes
alkalommal megadnunk õket.
Ezeket egyedileg felül is bírál-
hatjuk, ha éppen erre van
szükségünk.

• Végül, de nem utolsó sorban
teljesen szabad, nyílt forráskó-
dú szoftverrõl van szó, ami
jelentõs érv a wget mellett
a rengeteg érdekes, de
a legkevésbé sem olcsó
letöltésvezérlõk korában.

Azt hiszem, ennyi információ épp
elég annak eldöntéséhez, hogy
szeretnénk-e közelebbrõl megismer-
kedni a wget-tel... 
Mivel valószínûleg megtaláljuk ked-
venc terjesztésünkben, ezért letölteni
sem szükséges. Ha mégis szeretnék
a legfrissebb változathoz hozzájutni
(ez jelenleg, 2005. július elején az 1.9.1-
es), akkor a� http://www.gnu.org/
order/ftp.html oldalon találha-
tó ftp szerverek listájáról
válasszunk egyet.
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Ide nekem az internetet – wget
A szélessávú netkapcsolatok elterjedésének hála, ma már ezerféle anyaghoz
– szoftverekhez, dokumentációkhoz, képekhez, videókhoz – hozzájuthatunk,
csak le kell tölteni õket. Böngészõnkben általában elég egy kattintás és
a kiválasztott anyag máris töltõdik le gépünkre. Ez azonban csak igen korlátozott
lehetõségeket nyújt számunkra.
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Alapvetõ tudnivalók
Ennyi bevezetõ után vágjunk
a közepébe! A használat nagyon
egyszerû:

wget [opciók] [URL]

Amennyiben az opciókat kezdésként
elhagyjuk, a kérdés az marad, mi is
pontosan az „URL”? Ez egy hálózati
erõforrás azonosítója, ami lehet do-
kumentum, kép, hang vagy bármi-
lyen más fájl. Az URL rövidítés az
„Uniform Resource Locator”-t takarja,
amit talán „Egységes erõforrás-azo-
nosítónak” magyarosíthatnánk, az
internetes erõforrások szabványosí-
tott címe, tartalmazza a protokollt
(például HTTP), a használt port-
számot, a gazdagép nevét és az erõ-
forrás elérési útját a gépen belül,
esetleg még az a név és jelszó-párost
is, ami az eléréshez szükséges.
Nézzünk egy példát!
A http://hu.wikipedia.org például
egy nagyon egyszerû URL, tulaj-
donképpen csak egy protokollt,
a HTTP-t tartalmazza és az
internetcímet. (A magyar Wikipédiát

a hu.wikipedia.org címen találjuk,
ha az információkra éhes olvasó
esetleg még nem ismerné, akkor
sürgõsen keresse fel.)
Az ftp://pisti:pst32z@pistinet.hu/

fajlok/doksi.zip már bonyolultabb.
Itt már megadtuk a nevet és a jelszót
is, ami az ftp eléréshez szükséges
(név: pisti, jelszó: pst32z) és
a teljes elérési utat a „pistinet.hu”

szerveren belül.
Megadom a wget számára értelmez-
hetõ URL mintát általános módon is.
Ez a következõ: 

protokoll://név:jelszó@gazdagép
�:port/könyvtár/fájl

A protokoll lehet http, https vagy
ftp. Ennek megadása kötelezõ. A név
és jelszó kettõsponttal van elválasztva,
amit akkor kell csak megadnunk, ha
azonosítanunk kell magunkat. Névte-
lenül is használható (anonymous) ftp
szerverek esetén ezt a wget elvégzi
helyettünk. A név és jelszó megadását
kukac jellel zárjuk le, ezután megad-
juk a gazdagép domén nevét vagy IP

címét, ezután kettõsponttal elválaszt-
va a portszámot, ha az nem a szabvá-
nyos (a szabványos portszámok: 80-as

http esetén, 443 https-nél és 21 ftp

szolgáltatásnál) majd az elérendõ erõ-
forrás útvonala következik.
Most már tudjuk, hogy az URL-ek
meglehetõsen bonyolultak is le-
hetnek, viszont a jó hír az, hogy
szerencsére ritkán kell a szabvá-
nyostól eltérõ porton lévõ szerverre
felcsatlakoznunk, publikus szerve-
reknél pedig a nevet és jelszót
sem kell megadnunk. Persze ami-
kor egy hosszú URL-t kell megad-
nunk, könnyen eltéveszthetjük.
Ezért érdemes a címet a böngészõ-
bõl kimásolni, hiszen az esetek
többségében valószínûleg az
interneten bukkanunk rá egy-egy
izgalmas helyre, ahonnan azonnal
le szeretnénk valami tölteni.
A wget igazán akkor kezd érdekessé
válni, ha megismerkedünk az opciók-
kal. Ezek segítségével szabályozhat-
juk, hogyan töltsön le, mit vegyen
figyelembe és mit nem és miként
jelenítse meg a letöltés folyamatát.
Ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy a kis- és nagybetûk bizony
számítanak az opciók megadásakor,
így például a „V” és „v” egészen mást
jelentenek.

Alapvetõen három lehetõségünk van:

• V: Ez a verziószámot írja ki, ami
hasznos lehet megállapítani, hogy
vajon a legújabb verziót használ-
juk-e vagy pedig letöltõnk már
frissítésre szorul

• h: A wget helpjét (magyarosan
a súgóját) kapjuk meg

• b: Megadásakor a wget a háttérben
fog futni, mindenféle visszajelzés
nélkül. Ez nagyon hasznos lehet,
ha a terminálban tovább szeret-
nénk dolgozni. Ami normálisan
a képernyõre kerülne, az most egy
„wget.log” nevû fájlba íródik bele.
Így a letöltés után végigkövethet-
jük, mi történt, felderíthetjük az
esetleges hibákat is.

Ha be akarom mutatni a további lehe-
tõségeket is, akkor az opciókat csopor-
tosítanom kell, mert nagyon sok van,
hiszen ahogy említettem, a wget

nagyon rugalmas szoftver, szinte
minden, a letöltéssel kapcsolatos
óhajunkat képes teljesíteni.

Én négy csoportra osztottam fel
a funkciók listáját, bár nyilván lehetne
máshogyan is:

• A ki- és bemenet szabályozása
(megjelenítési opciók, naplózás,
URL listafájl megadása)

• A letöltés szabályozása (proxy
szerver magadásától a letöltés
folytatásának lehetõségén át
a letöltés sebességéig sok minden
belefér ide)

• HTTP opciók (a http protokollon
keresztüli letöltés szabályozása)

• FTP opciók (az ftp protokollon
keresztüli letöltés szabályozása)

A wget opciók általában az url
megadása elõtt következnek, de
semmi sem kötelez erre bennünket
– ha úgy jobban tetszik, egyeseket
átcsoportosíthatunk utána is. A kö-
vetkezõkben tehát az opciókkal fog-
lalkozom, de nem fogom mindet
felsorolni, inkább csak bemutatni
a wget lehetõségeit.

A ki- és bemenet szabályozása
--progress = tipus

A „típus” helyére írt szöveggel meg-
adhatjuk, milyen legyen a letöltés
folyamatának a kijelzése. Ha nem
használjuk ezt a beállítást, akkor az
alapértelmezett mintát fogjuk látni,
ami jelenleg a bar. Ez a következõ-
képpen fest:

32% [=====>             ] 
�14,968,576    118.56K/s    
�ETA 04:22

Az elsõ szám a letöltött mennyiséget
mutatja százalékban, ezután két kap-
csos zárójel között (ez a bar, azaz
„téglalap” egysoros ASCII formája)
egy folytonosan növekvõ nyilat lát-
hatunk. A zárójel után a letöltött
mennyiség bájtokban, majd az aktuá-
lis sebesség (kilobájt per másodperc-
ben) és az ETA látható. Az ETA az
„Estimated Time of Arrival”, azaz
a “becsült várakozási idõ” rövidítése.
Használhatjuk még dot-ot is, ennek
további altípusai is vannak. Írhatjuk
önmagában is, ami az alapértelme-
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zett „dot” stílust fogja jelenteni, ami-
kor is egy pont 1 kilobájtot fog jelen-
teni, minden sorba pedig 50 pontot ír
ki. Ez nyilván a régi, lassú hálózatok
maradványa, amikor még csak kis
dolgokat tölthettünk le belátható
idõn belül, így ezzel kényelmesen
nyomon követhettük a letöltés folya-
matát. Egy szélessávú hálózaton ez
elviselhetetlenül szétaprózza a kijel-
zést. Az „elavult” jelzõt ráakaszthat-
juk a dot:binary típusra is, ami ér-
dekes lehet, az a dot:mega, ahol ne-
vével ellentétben nem egy megabájt
egy pont, hanem 64K. Minden sorba
48 pontot ír, így egy sor 3 megabájt-
nak fog megfelelni:

wget –progress=dot:mega
�ftp://ftp.uhulinux.hu/ISO/
�uhu-linux-1.2-cd1.iso

Ez valahogy így fog kinézni (1. kód)

A dot stílus kiválóan alkalmas arra,
hogy nyomon kövessük, az egyes egy-
ségekben (itt ez 3 megabájt) mekkora
volt az átlagos letöltési sebesség.
A bar-ral ellentétben sokkal finomabb
egységekben jelzi a letöltés folyamatát
is. Ez fõleg egyenetlen letöltési sebes-
ségnél jöhet jól nekünk.

-o logfile

A wget alapértelmezésben a képer-
nyõre ír mindent. Ezt átirányíthatjuk
egy fájlba ezzel az opcióval. A -b opci-
ónál említettem hogy itt automatiku-
san a wget.log fájlba kerül a program
kimenete. Az -a opció csak annyiban
különbözik az -o-tól, hogy amennyi-
ben létezik a megadott fájl, nem törli
azt, hanem folytatja.
A wget-et teljesen el is „hallgattathat-
juk” a -q vagy --quiet opcióval. Ez-
zel ellentétben a -v vagy --verbose
opció „szószátyárrá” teszi a wget-et,
ami egyébként az alapbeállítás is.
A kettõ között van az -nv vagy 
--non-verbose opció, ami egy általá-
ban hallgatag, de a hibáknál „beszélõ”
szoftvert eredményez.

Elõfordul, hogy több fájlt kell letölte-
nünk, amik nem nem egy helyen van-
nak (mert akkor a rekurzív letöltést al-
kalmazhatjuk) hanem az interneten
szétszórva, több gazdagépen. Ilyenkor
alkalmazhatjuk a -i file vagy
–input-file = file opciót, amely-
nél egy megadott fájlból fogja venni
a letöltendõ elemeket.

A letöltés szabályozása
Ha megszakad a letöltés és a távo-
li szerver ezt engedi, a wget tudja
folytatni azt, erre szolgál a -c opció.
Amennyiben a hálózati kapcsolat
szakad meg és nem a wget mûkö-
dése, ez az alapértelmezése, tehát
automatikusan folytatni fogja a már
megkezdett letöltést. Elõfordulhat
azonban, hogy kézileg állítjuk le
a wget-et vagy valamilyen más hiba
történik, ekkor az opció megadása
nélkül újból elkezdi letölteni a fájlt,
meghagyva az eredetileg félbeha-
gyottat is. 
Nagyon hasznos funkció lehet
a letöltés sebességét szabályozó  
--limit-rate opció. Ezzel beállít-
hatjuk, mekkora az a legnagyobb
sebesség, amivel a wget letölthet.
Így ha közben szeretnénk
internetezni vagy a belsõ hálózaton
lévõ más felhasználóktól nem szeret-
nénk a teljes sávszélességet elvenni,
ezzel szabályozhatjuk a nekünk tet-
szõ sebességet.
Bájt, kilobájt és megabájt per másod-
perc mértékegységeket használha-
tunk. Tehát a

wget –limit-rate=35k
�ftp://ftp.fsn.hu/pub/linux/
�distributions/knoppix/
�KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-EN.iso

azt jelenti, hogy maximum 35 kilo-
bájt/másodperc, azaz 280 kbit/s sávszé-
lességgel fog menni a Knoppix disztri-
búció letöltése. Így ha például egy 512
kbit/s adsl vonalunk van, akkor a töb-
bi felhasználónak vagy más letöltés-
hez még mindig marad 232 kbit/s.

Ha FTP kiszolgálóról töltünk le,
használhatjuk a helyettesítõ karakte-
reket is:

wget ftp://ftp.szerverem.hu/*.zip

De több könyvtár tartalmát is letölt-
hetjük a -r (rekurzív letöltés) opció-
val. Ez nemcsak FTP-n, hanem
weboldalakon is alkalmazható.
Ha ugyanis enélkül akarunk egy
honlapot letölteni:

wget http://www.linuxvilag.hu

akkor csupán egy index.html-t fog
letölteni, ugyanis ezt kapta vissza
a wget a Linuxvilág web szerverétõl.
A honlap további részeinek letöl-
téséhez a

wget -r 
�http://www.linuxvilag.hu

formát kell használnunk.

Ez már egy www.linuxvilag.hu nevû
könyvtárat is létrehoz és ebbe men-
ti le a honlap tartalmát. Web oldala-
kon ez az egyes linkeket is megvizs-
gálja, így a letöltés ezekre is kiterjed.
Alapértelmezésben 5 szint mélységig
fog letölteni, de ezt az -l (vagy 
--level=) opcióval megváltoztathat-
juk. Például a -l 2 megadásával két
szint mélységig fog vizsgálódni.
Végtelen mélységet a -l 0 opcióval
adhatunk meg, de ezzel nagyon
vigyázzunk, mert lehet hogy bizo-
nyos helyekrõl több gigabájt adatot
fogunk letölteni.
Ha teljes tükrözést szeretnénk, ezt az 
-m opcióval érhetjük el (ekkor az -r
és -l nem kellenek).
A weboldalak letöltésének további
lehetõségeirõl a következõ fejezetben
lesz szó.
Végül, érdemes megemlíteni a követ-
kezõ három opciót:

-nc (vagy --no-clobber)
-N (vagy --timestamping)
-K (vagy --backup-converted)

Ezek a rendszeres letöltésnél hasz-
nálhatók jól. Ha például egy
webhelyet rendszeresen frissítünk
a gépünkön, fontos a -N opciót hasz-
nálni, így csak a változásokat fogja
letölteni. Ha ezt a -K -val együtt
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használjuk, akkor a régi fájlokról egy
biztonsági mentést (backup) is készít,
azaz átnevezi õket, hogy ne kerülje-
nek felülírásra. A „no clobber” opció
(-nc) viszont megakadályozza, hogy
a létezõ fájlokat felülírhassuk, így
ezek le sem töltõdnek. Ez akkor
hasznos, ha mindig csak az új fájlo-
kat szeretnénk egy helyrõl letölteni
(és az új fájlok megnevezése is eltérõ
a régiekétõl).

HTTP opciók, weboldalak letöltése
A weboldalak letöltéséhez számtalan
lehetõséget, beállítást kínál nekünk
a wget. Mint említettem, ha nem
adunk meg a letöltésre vonatkozó op-
ciót, akkor csak az index oldalt fogjuk
visszakapni.
Rekurzív letöltés esetén (-r opció)
viszont a megadott (vagy az alapér-
telmezett 5) szintig letölti
a webtartalmat, követve a hivatkozá-
sokat is (már amihez jogosultságunk
van, természetesen HTTP protokoll
esetén is megadhatunk bejelentkezési
(login) nevet és jelszót akár az URL-
ben, akár a –http-user=user és
--http-password=password opciókat
használva). A letöltött oldalak és
webtartalom ezután böngészõben
megnézhetõ... lenne, ha a hivatkozá-
sok a helyi gépre mutatnának. De
alapértelmezésben mindent úgy töl-
tünk le, ahogy a webhelyen található.
Ekkor csak a relatív címzések fognak
mûködni, az abszolútak nem. Persze
lehet, hogy nem szeretnénk az erede-
ti tartalmat megváltoztatni. Viszont
az is elõfordulhat, hogy a webolda-
lon egyes linkek más helyekre is
mutatnak, a wget így végül akár
a szándékunkkal eltérõ tartalmakat
is letölthet vagy a letöltés a végtelen-
ségig folytatódik.

Ha offline böngészésre szeretnénk
használni a letöltött website tartalmat,
mindenképpen konvertálni kell a hi-
vatkozásokat a -k (vagy --convert-
links) opcióval. Ekkor minden link
a helyi gépre fog mutatni.
A wget szerencsénkre más tartomá-
nyokba (domain) nem „kalandozik
el”, azaz ha a letöltendõ weboldalakon
kívülre mutató link van, azt nem dol-
gozza fel. Tehát a

wget -r http://www.debian.org

csak a debian.org tartományra muta-
tó linkeket fogja követni.
Ellenben ha a -H opciót is megadjuk,
akkor minden linket követni fog, bár-
hová is hivatkozzon. A -D opcióval
tudjuk korlátozni ezt a funkciót, meg-
adva, mely tartományokra korlátoz-
zuk a letöltést. Tehát a

wget -rH -Ddebian.org 
�http://www.debian.org

letölti a debian.org altartományai lévõ
tartalmat is, így a packages.debian.org-
ot vagy a lists.debian.org-ot is.
Természetesen csak a legritkább eset-
ben szeretnénk akkora tartalmakat le-
tölteni, mint a packages.debian.org.
Ezért a nem kívánt helyek listáját
megadhatjuk a --exclude-domains
opcióval:

wget -rH -Ddebian.org 
�–exclude-domains 
�packages.debian.org,lists.
�debian.org http://www.debian.org

Az is egy jó módszer a letöltés kordá-
ban tartására, ha csak a relatív linkeket
engedjük követni a wgetnek a -L opci-
óval. A www.debian.org tipikusan

ilyen jól megszerkesztett oldal, ahol
relatív linkek mutatnak a tartomá-
nyon belüli tartalomra.
Végül, a webes letöltések bemutatását
fejezzük be egy nagyon hasznos lehe-
tõséggel, a tükrözéssel (mirroring).
Ez természetesen a -m opcióval
adható meg.
Egy webhely (vagy akár FTP

hely) tükrözése során a wget

rekurzív módon mindent letölt
az adott tartományból (természe-
tesen HTTP esetén a linkek köve-
tésével), ami a legutóbbi tükrözés
óta megváltozott.

FTP opciók
FTP szerverrõl letöltésnél a leggyako-
ribb opciónk valószínûleg a megfelelõ
név és jelszó megadása lesz:

--ftp-user=user
--ftp-password=password

Ezek hiányában a wget

anonymousként próbál belépni.
Használhatjuk a speciális behelyettesí-
tõ karaktereket is: a * vagy ? szimbó-
lumokat.

wget ftp://szerverem.hu/*.jpg

Így természetesen csak a jpeg képeket
fogja letölteni számunkra.
Általában passzív módban töltünk
le FTP szerverekrõl. De elõfordulhat,
hogy csak az aktív mód engedélye-
zett, ekkor kell használnunk 
a --no-passive-ftp opciót.
Gyakran alkalmaznak szimbolikus
linkeket az FTP szerverek könyvtár-
struktúrájában. A wget alapértelmezés
szerint ezeket nem követi, tehát gé-
pünkre is csak a link kerül. Ha szeret-
nénk, hogy a szimbolikus linkek által
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hivatkozott helyekrõl is letöltsön, al-
kalmaznunk kell a --retr-symlink
opciót.

A wgetrc
A wgetrc egy nagyon hasznos
beállítófájl, ahol a wget általános
mûködését tudjuk szabályozni.
Több helyen is megtalálhatjuk.
A globális beállítások az /etc/wgetrc

fájlban találhatóak (egyes disztribú-
ciókban ez az /usr/local/etc/wgetrc).
A felhasználótól függõ beállítások-
hoz a saját  könyvárunkban kell
létrehoznunk egy .wgetrc fájlt.
Ez felülbírálhatja az általános wgetrc

beállításait.
Az egyes opciók megadása természete-
sen bármely wgetrc-t felülbírál. Ezek
a beállítások addig érvényesek, míg
a parancssorban felül nem bíráljuk õket.
A wgetrc szintaxisa nagyon egyszerû:
változó = érték

Minden egyes változó-érték párt új
sorba kell írni.
Rengeteg lehetõségünk van a wget sza-
bályozására. Ha belenézünk a globális
wgetrc-be, láthatjuk, hogy egypár érték

már elõre be van állítva számunkra,
amik így a wget alapértelmezései.
Ha használunk proxy szervert, itt
egyszer s mindenkorra megadhatjuk
azt, elkerülve hogy minden letöltéskor
be kelljen írnunk:

http_proxy = server1.ceg.hu
ftp_proxy = server2.ceg.hu
proxy_user = "janos"
proxy_password = "jelszavam"

A http://ftp.gnu.org/pub/gnu/

Manuals/wget-1.8.1/html_node/

wget_27.html#SEC27 oldalon egy
teljes listát kaphatunk a wgetrc

parancsokról.

Grafikus felületek
A wget használatának megkönnyítésé-
re grafikus felületek is készültek hozzá.
A Gnome Transfer Manager (1. ábra)
egyszerû, grafikus letöltésmenedzser
a Gnome ablakkezelõhöz, és természe-
tesen a wget-en alapul. Ennél rész-
letesebb beállítási lehetõségeket
kínál Frank von Daak KwebGet-je
(�http://www.kpage.de/en/index.html)
(2. ábra).

A wget windowsos változatát is letölt-
hetjük a http://gnuwin32.sourceforge.net/

packages/wget.htm oldalról. Ezen alapul
a wGetGUI (http://www.jensroesner.de/

wgetgui/) is (3. ábra), amellyel nagyon
részletesen szabályozhatjuk a wget

számtalan lehetõségét.
Egyetlen cikkben természetesen le-
hetetlen bemutatni a wget minden
tulajdonságát és szolgáltatását, tehát
a sikeres felfedezésekhez bátran hasz-
náljuk a man wget parancsot vagy
a www.gnu.org/software/wget/

manual/ oldalon található részletes
ismertetõt.
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