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emrég úgy döntöttem, hogy
a Toshiba notebookomat át-
alakítom úgy, hogy Windows

és Linux egyaránt legyen rajta. A két
telepített operációs rendszer a Win-

dows XP Professional és az Ubuntu

Linux volt. Mindezt abban a remény-
ben tettem, hogy a mindkét rendszer
alatt elérhetõ alkalmazásokat – ilyen
például a Mozilla Firefox, a Mozilla

Thunderbird, az AbiWord, a Gnumeric

vagy a SciTE – képes leszek majd
transzparens módon használni, vagyis
úgy, hogy mindig ugyanazokat a beál-
lításokat láthassam, függetlenül attól,
hogy bootolásnál melyik menüpontot
választottam. Ebben a cikkben azt
írom le, hogyan sikerült ezt végül
megoldanom.

Két operációs rendszer közös alkalmazásokkal
A továbbiakban eleve feltételezem,
hogy az olvasó rendelkezik egy olyan
géppel, amelyen kifogástalanul mûkö-
dik egy Windows és egy Linux operá-
ciós rendszer. Szintén szükségünk lesz
egy megfelelõ méretû kiegészítõ partí-
cióra, amelyen a megosztott alkalma-
zásokat fogjuk tárolni. Ezen a lemez-
területen értelemszerûen olyan fájl-
rendszernek kell lennie, amit mindkét
operációs rendszer gond nélkül tud ír-
ni és olvasni is. A legkézenfekvõbb vá-
lasztás természetesen a FAT32 (VFAT).
Az én laptopomban egy 30 GB-os me-
revlemez van, amire a forgalmazó ele-
ve föltelepítette a Windows XP

Professional változatát. Amikor ebbe
a bizonyos manõverbe belekezdtem
már viszonylag régóta használtam
a gépet, és a lemez is csaknem tele

volt hasznos adatokkal. Elsõ lépésként
tehát lementettem amit tudtam, és
a Windows töredezettség-mentesítõjé-
vel annyira rendbe raktam a maradé-
kot, hogy a Windows által elfoglalt
terület 15 GB alá menjen. Ezután
a Linux System Rescue CD-n található
segédeszközökkel átméreteztem
a Windows partícióját, majd létrehoz-
tam azokat az új lemezterületeket,
amelyekre a Linux telepítéséhez szük-
ség volt. Egész pontosan a következõ
rendszert alakítottam ki:

1. partíció: Widows NTFS elsõdleges
fájlrendszer, 18,5 GB

2. partíció: Linux ext3 fájlrendszer,
5 GB

3. partíció: Linux csereterület (swap),
1 GB

4. partíció: FAT32 fájlrendszer a közös
alkalmazások számára,
5 GB

Az az igazság, hogy egy mindössze
30 GB-os merevlemezen két operációs
rendszert futtatni nem éppen ideális.
Miután visszatöltöttem az archivált le-
veleimet a megosztott partíció úgy 80
%-ig megtelt. Éppen ezért azt javaslom
mindenkinek, aki hasonló rendszert ké-
szül kialakítani, hogy legalább egy 60-
80 GB-os merevlemezzel próbálkozzon.
Ha nekem lett volna ilyen lemezem,
akkor valószínûleg hagyok 20 GB-ot
a Windows-nak, 10 GB-ot a Linuxnak,
1-2 GB-ot a csereterületnek, a maradé-
kot pedig közös területként használ-
nám FAT32 fájlrendszerrel.

A közös partíció beállítása és kezelése
A Windows a FAT32 partíciókat – köz-
tudomásúlag – külön meghajtóként
látja és egy betûjelet rendel hozzájuk.
Hogy ez a betûjel pontosan mi is lesz,
az attól függ, hogy milyen egyéb esz-
közök – floppy, CD/DVD olvasó stb. –
csatlakoznak a rendszerhez. Az én
esetemben a „közterület” az E: jelet
kapta Windows alatt. Ha valaki eset-
leg nem tudná az efféle betûjeleket
a Windows Explorer segítségével
lehet felderíteni.
Amikor telepítettem az Ubuntu

Linuxot azt úgy állítottam be, hogy
a FAT32 partíciót már bootolás közben
csatolja be a rendszerbe, mégpedig
a /share könyvtár alá. Hogy ez való-
ban megtörtént-e, azt a bootolás után
például a UNIX df parancsával ellen-
õrizhetjük (lásd az 1. Listát).
Bár a /share partíciót a rendszer sikere-
sen becsatolta, azért van egy kis prob-
léma. Alapértelmezésként ennek
a fájlrendszernek a tulajdonos a root
felhasználó, ami azt jelenti, hogy egy
közönséges felhasználó semmit se tud
vele kezdeni, hiszen irási és olvasási
joga a rajta tárolt adatokhoz. Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy programokat
sem fog tudni innen futtatni. Szeren-
csére a UNIX mount parancsának
mindenféle paramétert át lehet adni,
így például azt is beállíthatjuk, hogy
egy fájlrendszernek ne a root, hanem
valamelyik közönséges felhasználó
legyen a tulajdonosa. Ez az egyik
legegyszerûbb módja annak, hogy
egy egyszerû felhasználói fiók tulaj-
donosának hozzáférést engedjünk
a megosztott partícióhoz.

Linux és Windows egy gépen
Hogyan használjunk mindkét platformon elérhetõ alkalmazásokat úgy,
hogy a szükséges adatokat csak egyszer tároljuk egy a Linux és a Windows
számára egyaránt elérhetõ helyen...

N
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Ha tehát csak egy felhasználó fogja
a gépet használni, vagy csak egy fel-
használónak van szüksége a megosz-
tott alkalmazásokra, akkor a legcélra-
vezetõbb megoldás az, ha a mount
megfelelõ paraméterezésével egysze-
rûen õt tesszük meg a /share partíció
tulajdonosának. Ehhez tudnunk
kell az illetõ felhasználói és csoport-
azonosítóját. Ezt az információt
a /etc/passwd fájlban találjuk meg.
Íme ennek a fájlnak egy részlete
az én gépemrõl (a bejelentkezési
nevem kevin):

kevin@lyratoshibaubuntu:~$
cat /etc/passwd | grep kevin
kevin:x:1000:1000:kevin,,,:/
�home/kevin:/bin/bash

A numerikus felhasználói azonosító
a második kettõspont után látható
szám. Hasonlóan a csoportazonosító
a harmadik kettõspont után szerepel.
A fenti példa szerint a kevin nevû
felhasználó azonosítója és csoport-
azonosítója egyaránt 1000.

A következõ lépésben megfelelõen át
kell szerkesztenünk a /etc/fstab fájl
tartalmát. Ebben a fájlban azok a fájl-
rendszerek vannak felsorolva, amelye-
ket a Linux rendszernek bootolás köz-
ben – jó esetben – látnia kell. Szintén
meg vannak adva benne azok a mû-
veletek, amelyeket ezekkel a fájlrend-
szerekkel el kell végeznie. Ahhoz,
hogy ezt a fájlt szerkeszteni tudjuk, át
kell váltanunk rendszergazdai módba.
Mielõtt bármit csinálnánk, elõször is
készítsünk egy másolatot a /etc/fstab

fájlról. Ez még jól jöhet, ha valamit el-
rontottunk, és vissza szeretnénk állíta-
ni az eredeti, mûködõ állapotot. Ha ez
megvan, akkor nyissuk meg a fájlt egy
tetszõleges szövegszerkesztõvel –
ilyen például a vi, az emacs, a gedit

vagy a scite – keressük meg a megosz-
tott fájlrendszernek megfelelõ sort, és
írjuk át az <options> oszlopban talál-
ható opciókat megfelelõ módon. Ez
bõvebben azt jelenti, hogy a defaults
kulcsszó után írjuk be az uid=uuuu
és a gid=gggg opciókat ahol uuuu és
gggg a /etc/passwd fájlból kinézett fel-

használói és csoportazonosítót jelöli.
Ha megvagyunk, akkor a /etc/fstab

fájlnak valahogy úgy kell kinéznie,
ahogy azt a 2. Listában láthatjuk.
Ha több felhasználói fióknak is hozzá-
férést kell adnunk a megosztott partí-
cióhoz, akkor más stratégiát kell vá-
lasztanunk. Az egyik megoldás, hogy
a /share partíciót nem bootolás közben
csatoljuk be, hanem írunk egy olyan
szkriptet, ami elvégzi ezt. Ezt lefuttat-
va a felhasználók kiszolgálhatják
magukat, vagyis beemelhetik a kér-
déses lemezterületet úgy, hogy tulaj-
donosi joguk legyen fölötte, és teljes
hozzáférésük a tartalmához.
Ahhoz, hogy megakadályozzuk
a rendszerindítás közben történõ be-
csatolást, nyissuk meg a /etc/fstab fájlt
és tegyük egy # karaktert a kérdéses
sor elé. Ezzel az adott sor megjegyzés-
sé alakul, vagyis a rendszer figyelmen
kívül fogja hagyni. Ezután keressük ki
a /etc/passwd fájlból mindazoknak
a felhasználóknak a felhasználói és
csoportazonosítóját, akiknek hozzá
kell férniük a megosztott fájlrendszer-
hez. Aztán írjunk meg egy a követke-
zõhöz hasonló szkriptet, és helyezzük
el a másolatait minden érintet felhasz-
náló saját könyvtárában. Ügyeljünk
rá, hogy minden példányba a megfe-
lelõ azonosítók kerüljenek az uid= és
a gid= rész után:

kevin@lyratoshibaubuntu:~$ cat
�mountShare.csh
sudo mount -t vfat -o uid=1000,
�gid=1000 /dev/hda4 /share

Miután bejelentkezett a rendszerbe,
a felhasználónak nyitnia kell egy ter-
minálablakot, és végre kell hajtania

1. Lista – A UNIX df parancsa szerint a /share partíció él 
és mozog

kevin@lyratoshibaubuntu:~$ df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda2 5036316 1748816 3031668 37% tmpfs
/dev/shm 184936 0 184936 0% tmpfs
/dev/hda1 184936 12588 172348 7% /lib/modules/

2.6.12-9-386/
volatile

/dev/hda1 18427896 9955608 8472288 55% /media/hda1
/dev/hda4 4713876 417898 4295978 9% /share

2. Lista – A /etc/fstab fájl tartalma a módosítás után. A megosztott partíció opcióhoz hozzáfûzött részek 
gondoskodnak róla, hogy becsatolása után tulajdonosa a megadott felhasználó legyen.

kevin@lyratoshibaubuntu:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda1 /media/hda1 ntfs defaults 0 0
/dev/hda4 /share vfat defaults,uid=1000,gid=1000 0 0
/dev/hda3 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
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a fenti szkriptet a megosztott FAT32

fájlrendszer megfelelõ jogosultságok-
kal való beemeléséhez.

bash ./mountShare.csh

Ha sikeresen becsatoltuk a fájlrend-
szert, egy ls -l paranccsal ellenõriz-
hetjük, hogy valóban megvannak-e
vele kapcsolatban a megfelelõ jogo-
sultságaink:

kevin@lyratoshibaubuntu:~$ ls
�-l / | grep share
drwxr-xr-x 18 kevin kevin
�4096 1969-12-31 19:00 share

A megosztott terület használata
Ezzel gyakorlatilag készen is állunk
arra, hogy bortokba vegyük a rend-
szert, és feltöltsük a közös területet
olyan alkalmazásokkal, amelyek mind
Linux mind Windows alatt mûködnek.

Ide kerülhetnek természetesen azok
az adatok is, amelyeken ezekkel az al-
kalmazásokkal dolgozni szeretnénk.
A továbbiakban csak arra kell ügyel-
nem, hogy ha Windows alatt dolgo-
zom, akkor valamennyi dokumentu-
mokat és adatomat a E: meghajtóra
mentsem. Itt talán nem árt megismé-
telni, hogy az Olvasó gépén ez a be-
tû más is lehet attól függõen, hogy
hány meghajtót kezel az operációs
rendszer. Hasonlóan ha Linux alatt
dolgozom, akkor a /share partíción
levõ könyvtárakban kell elhelyeznek
az anyagaimat ahhoz, hogy késõbb
Windows alól is láthassam õket.
Van még egy dolog, amire ügyelnünk
kell, mielõtt elkezdjük élesben hasz-
nálni a rendszert. Gyõzõdjünk meg
róla, hogy Linux és Windows alatt az
alkalmazásoknak ugyanaz a változata
fut. Abban pedig nem reménykedjen
senki, hogy az egyes változatok között
nincsenek olyan eltérések, amelyek
a beállítófájlok vagy az alkalmazások-
kal létrehozott dokumentumok belsõ
szerkezetét érintik. Lesznek.

A Mozilla csomag
Jómagam webböngészõként a Mozilla

Firefoxot, levelezõkliensként pedig
a Mozilla Thunderbird programot
használom. Mikor föltelepítettem
a laptopomra a Linuxot, már régóta
használtam a Firefoxot, így rengeteg
értékes könyvjelzõm volt. A levelezés-
sel hasonló volt a helyzet. Évek „ter-
mése” volt már a különbözõ mappák-
ban. Az új rendszert természetesen
úgy akartam kialakítani, hogy mind-
két operációs rendszer alól zökkenõ-
mentesen tudjam használni mindeze-
ket. Linux és Windows alatt is látni
szerettem volna a Firefoxból azokat
a könyvjelzõket, és mindkét rendszer
alatt olvasni akartam a Thunderbirddel

az archivált leveleimet is.
Lehetséges ez egyáltalán? A Mozilla

Suite fejlesztõi által követett konfigu-
rációs stratégiának köszönhetõen
a válasz egyértelmûen igen! Mind
a Firefox, mind a Thunderbird profilo-
kon keresztül oldja meg a beállítási
adatok tárolását. Minden profil külön
alkönyvtárban kap helyet, amelyek
alapértelmezésként közvetlenül az al-
kalmazás legfelsõbb szintû beállítási
könyvtára alatt kapnak helyet. Ezen
kívül valamennyi profil neve és helye
össze van gyûjtve egy indexfájlban,

1. ábra A Firefox beállításait tartalmazó könyvtárszerkezet Windows alatt
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amit profiles.ini-nek hívnak. A beállí-
tási információk tárolásának ez a mód-
ja azért különösen hasznos számunk-
ra, mert lehetõvé teszi, hogy a beállítá-
sokat a fájlrendszer egy tetszõleges
olyan pontján tároljuk, amelyhez az
alkalmazást futtató felhasználónak írá-
si és olvasási joga van. Ez pedig lehet
például az a bizonyos sokat emlegetett
megosztott FAT32 fájlrendszer.
Mielõtt bármit megváltoztatnánk
a beállításokon, gyõzõdjünk meg róla,
hogy sem a Firefox, sem a Thunderbird

nem fut. Aztán hozzunk létre egy
olyan könyvtárat a megosztott fájl-
rendszeren, amelyben a Mozilla cso-
mag beállításait fogjuk tárolni mind
a Windows, mind a Linux alatt futó
változat számára. Én úgy döntöttem,
hogy létrehozok egy users nevû könyv-
tárat, ez alatt pedig egy kevin nevû
alkönyvtárat, tekintettel hogy mindkét
rendszer alatt ez a bejelentkezési azo-
nosítóm. Ez a módszer akkor is meg-
felelõ, ha csak késõbb derül ki, hogy
mégis több felhasználó fogja használni
a gépet. Ebben az esetben sincs ugyan-
is más dolgunk, mint a users könyvtár
alatt létrehozni minden egyes újabb
felhasználói fiókhoz egy újabb
alkönyvtárat, ahol a kérdéses felhasz-
náló a saját beállításait tárolhatja.
Windows alatt tehát a beállításaimat
tároló könyvtár elérési útvonal
E:\users\kevin. Linux alatt ugyanezt
a könyvtárat a /share/users/kevin

helyen találom meg.

A Mozilla Firefox megosztott beállításai
Talán érdemes megemlíteni, hogy én
az itt bemutatott beállításokat a Firefox

1.5-ös változatával végeztem el,
maga az eljárás azonban teljesen
hasonló az 1.0.x-es sorozatnál is.
Mivel a Firefoxot eddig Windows alatt
használtam, értelemszerûen ott volt
valamennyi személyes könyvjelzõm
és minden más beállításom. Azzal
kezdtem tehát, hogy a Windows beál-
lításait módosítottam a közös mûkö-
dés feltételeinek megfelelõen. Ehhez
elõször is a Documents and Settings

mappában keressük meg a felhasz-
nálói nevünket, majd abba az
Application Data nevû alkönyvtárat.
Itt lennie kell egy Firefox nevû könyv-
tárnak, abban pedig egy Profiles nevû
alkönyvtárnak. A Profiles-nak szintén
kell legyen legalább egy alkönyvtára.

Az én rendszeremen mindez
az 1. ábrán látható módon nézett ki.
A profiles.ini nevû fájl alapján tudja
a Firefox, hogy hol keresse a beállítá-
sokkal kapcsolatos adatokat. Nyissuk
meg tehát a profiles.ini-t egy szöveg-
szerkesztõben, mert át kell benne
írnunk néhány dolgot. Körülbelül
a következõ tárul majd a szemük elé:

[General]
StartWithLastProfile=0
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/z9qffpsf.default
Default=1

A fenti profiles.ini szerint az én beállí-
tásaim nem valami összetettek: mind-
össze egyetlen profilom van, amely-
nek a leírását a Profiles/z9qffpsf.default

könyvtárban kell keresni, mégpedig
ahhoz a könyvtárhoz viszonyítva
amelyben maga a profiles.ini fájl talál-
ható. Ha vetünk egy pillantást az
1. ábrán látható könyvtárszerkezetre,
akkor láthatjuk is ezt a bizonyos
Profiles/z9qffpsf.default nevû könyv-

tárat, amibõl számos alkönyvtár nyí-
lik. Nos, ezek azok, amelyekben az én
egyedi Firefox beállításaim tárolódnak.
Ezek azok az adatok, amelyekhez
Windows és Linux alól is szeretnék
hozzáférni, mégpedig úgy, hogy írni
és olvasni egyaránt tudjam õket mind-
két helyrõl. Szeretném megint hang-
súlyozni, hogy az Olvasó gépén
a *.default könyvtár nevének eleje
más lesz, vagyis a mos következõ
lépésekben értelemszerûen cseréljük
le a nevet a saját rendszerünkön
érvényesre.
Ahhoz, hogy a konfigurációs adataim-
hoz mindkét operációs rendszer hoz-
záférhessen, létrehoztam egy
Firefox\Profiles nevû könyvtárat
a megosztott E:\users\kevin könyvtár
alatt, majd átmásoltam bele a Firefox
teljes Profiles/z9qffpsf.default kon-
figurációs könyvtárszerkezetét.
Az eredményt a 2. ábra mutatja.
A C: meghajtón található
Profiles/z9qffpsf.default könyvtár
nevét ezzel egyidejûleg megváltoz-
tattam, hogy legyen egy másolatom
az adatokról arra az esetre, ha valami
balul ütne ki.

2. ábra A Firefox konfigurációs könyvtárszerkezete immár az új helyen
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A következõ lépésben átírtam
a profiles.ini fájlt úgy, hogy az immár
az új helyre mutasson, és a Firefox
a továbbiakban az „átköltöztetett”
beállításokkal mûködjön. Ehhez az
IsRelative jelzõ értékét nullára állí-
tottam, a Path változóban pedig meg-
adtam azt a teljes elérési útvonalat,
ahova a beállításokat áthelyeztem.
Fontos, hogy az útvonal megadásánál
a Windows-ra jellemzõ stílust használ-
juk, vagyis perjelek helyett backslash-t.
Ellenkezõ esetben ugyanis a Firefox

Windows alatt futó változata megma-
kacsolja magát, és nem hajlandó felis-
merni, hogy mirõl van szó. Ugyanilyen
problémája a linuxos változatnak nincs.
Összességében tehát a profiles.ini fájl
az átszerkesztés után így nézett ki:

[General]
StartWithLastProfile=0

[Profile1]
Name=default
IsRelative=0
Path=E:\users\kevin\Firefox\
�Profiles\ z9qffpsf.default

Errõl a fájlról is készítettem egy máso-
latot profiles_new.ini néven, hogy
ha valami váratlanul nem mûködne,
akkor legyen hova visszanyúlni.
Ha mindezzel elkészültünk, indítsuk
el a Firefoxot. Ha egy olyan ablak ug-
rik elõ, amelyben a program azt tuda-
kolja, hogy szeretnénk-e importálni
egy másik böngészõprogram beállítá-
sait, akkor valamit bizonyosan rosszul
csináltunk. Ilyenkor a Firefox felülír
a profiles.ini fájlt, és létrehoz egy új
könyvtárat is az alapértelmezett
beállításoknak. Vegyük elõ tehát
a profiles.ini-rõl készült másolatot,
vizsgáljuk meg alaposan, hogy hol

lehet benne a hiba – máshol ugyebár
nem lehet – és a felülírás után próbál-
kozzunk újra a Firefox indításával.
Ha sikerült mindent jól beállítanunk,
akkor a Firefox egyszerûen elindul,
és pontosan ugyanúgy mûködik,
mint ahogy eddig is tette. Látni fogjuk
a könyvjelzõket, és minden egyebet,
amit beállítottunk.
Nos, akkor most jöhet a linuxos oldal.
A következõ lépésben a Firefox nyílt
rendszeren futó testvérét fogjuk beál-
lítani, pontosabban rávenni a közös
beállítások használatára. Indítsuk el
tehát a Linux operációs rendszert és
szükség esetén csatoljuk be a megosz-
tott fájlrendszert a megfelelõ módon.
Linux alatt a Firefox egy a felhasználó
saját könyvtárából nyíló .mozilla nevû
rejtett könyvtárban tárolja a szemé-
lyes beállításokat. Lépjünk be tehát
ebbe a könyvtárba, majd ennek is
a firefox nevû alkönyvtárába, és
adjuk ki az ls -l parancsot. Itt is
látni foguk egy profile.ini nevû
fájlt, amely mellett most lesz egy
pluginreg.dat nevû is, valamint egy
a konfigurációs profilt tároló automa-
tikusan generált nevû alkönyvtár,
akárcsak Windows alatt.
Az eljárás meglehetõsen hasonló
az iméntihez. Ahhoz, hogy a Firefox

linuxos változatát is rávegyük a meg-
osztott partíción levõ közös beállítások
használatára át kell szerkeszteni
a profiles.ini tartalmát. Az IsRelative
jelzõt állítsuk megint nullára, a Path
változó értékében pedig adjuk meg
annak a /share könyvtárból nyíló
helynek az elérési útvonalát, ahol
a beállítások vannak. Az én esetben
az elõbbiekben elmondottak alapján
a profiles.ini fájl tartalma az átszer-
kesztés után a következõ volt:

[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=0
Path=/share/users/kevin/Firefox/
�Profiles/ z9qffpsf.default
Default=1

Indítsuk el a Firefoxot. Ha mindent
jól csináltunk, akkor egy közönséges
Firefox munkamenetben találjuk
magunkat, és látjuk ugyanazokat
a könyvjelzõket, amelyeket Windows

alatt is. Ha mégsem így történne,

3. ábra A Thunderbird áthelyezett beállítási állományai Windows alatt
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akkor megint biztosak lehetünk ben-
ne, hogy a profiles.ini a ludas, ebben
kell keresni a hibát. Elõfordulhat
persze, hogy a /share partíció jogo-
sultságaival van a gond, vagy egysze-
rûen csak elfelejtettük becsatolni,
de ez is könnyen ellenõrizhetõ.
Ezen kívül már csak az útvonalat
gépelhettük el. Derítsük ki tehát,
hogy mi a gond, írjuk át megfelelõ-
en a profiles.ini tartalmát, aztán
indítsuk újra a Firefoxot.

A Mozilla Thunderbird beállításai-nak megosztása
A Thunderbird beállítási adatinak
szervezése meglehetõsen hasonlít
a Firefoxnál leírt szerkezetre. Én
a program 1.0.7-es változatát használ-
tam, de megint valószínû, hogy a töb-
bi változatnál is hasonló lesz a helyzet.
Windows alatt a saját felhasználói
nevükhöz tartozó Documents and

Settings könyvtárban keressük meg az
Application Data nevû alkönyvtárat,
abban pedig a Thunderbird nevû map-
pát. Az ember elsõre azt gondolná,
hogy a Firefoxhoz hasonlóan
a Thunderbird könyvtárat is a Mozilla

mappában kell keresnie, de az én
rendszeremen nem ez volt a helyzet.
A Thunderbird könyvtárban megtalál-
juk a más ismerõs profiles.ini fájlt, va-
lamint egy Profiles nevû alkönyvtárat,
éppen úgy, ahogy a Firefox esetében.
Ahhoz, hogy valamennyi archivált
levelüket elérhetõvé tegyük Linux és
Windows alól egyaránt a konfigurációt
tartalmazó alkönyvtárat át kell helyez-
nünk a megosztott fájlrendszerre.
Én ehhez létrehoztam ezen a helyen
egy \users\kevin\Thunderbird nevû
alkönyvtárat és átmásoltam ide
a Profiles könyvtár tartalmát a Win-

dows alatt alapértelmezett helyrõl.
Az én áthelyezett könyvtárszerke-
zetemet Windows Explorerben meg-
jelenítve a 3. ábra mutatja.
Az eredeti beállításokat tartalmazó
könyvtárat megint átneveztem hogy
legyen róla másolatom, illetve hogy
a Windows alatt futó Thunderbird

a továbbiakban még csak véletlenül
se tudjon hozzáférni.
A következõ lépésben átírtam úgy
a Thunderbirdhöz tartozó profiles.ini

fájlt, hogy az a beállító állományok
új helyére mutasson. Az eredeti
profiles.ini ez én esetemben a követ-
kezõképpen nézett ki:

[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/19ximc3t.default

Ebben az IsRelative értékét nullára
állítottam, a Path-ban pedig a már is-
mert módon megadtam a beállítások
megosztott partíción levõ teljes elérési
útvonalát. Megint ügyelni kell rá
persze, hogy a Windowsra jellemzõ
backslash karaktereket használjuk az
útvonal tagolására, de amúgy minden
úgy történik, mint a Firefox esetében.
A módosított profiles.ini a következõ-
képpen nézett ki:

[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=0
Path=e:\users\kevin\Thunderbird\
�Profiles\ 19ximc3t.default

Ha ezzel is elkészültünk, akkor nincs
más hátra, mint újraindítani
a Thunderbirdöt. Ha mindent jól csi-
náltunk, akkor a program a megszo-
kott módon elindul, mintha mi sem
történt volna. Ha a beállítások valahol
hibásak, akkor a Thunderbird nekünk
szegezi a kérdést, mely szerint aka-
runk-e új profilt létrehozni. Természe-
tesen nem akarunk, tehát ha ezt
a kérdést látjuk, akkor nyomjuk meg
a Mégsem gombot és lépjünk ki
a programból. A hiba ilyenkor megint
csak nagy valószínûséggel
a profiles.ini fájlban keresendõ,
tehát nyissuk meg újra, végezzük el
a szükséges módosításokat, és próbál-
juk újraindítani a Thunderbirdöt.
Linux alatt a Thunderbirdhöz tartozó
profiles.ini fájlt a saját könyvtárunk-
ból nyíló .mozilla-thunderbird al-
könyvtárban találjuk. Szerkesszük át
a már ismert módon ezt a fájlt is úgy,
hogy az immár a megosztott partíción
található beállítási állományokra mu-
tasson. Ehhez az IsRelative jelzõ
értékét ismételten nullára kell állíta-
nunk, a Path-ban pedig megadni
a /share alatti fájlrendszeren található
könyvtár teljes elérési útvonalát.
Az én módosított linuxos Thunderbird

beállításaim tehát a következõképpen
néztek ki:

[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=0
Path=/share/users/kevin/Thunder
�bird/Profiles/ 19ximc3t.default
Default=1

Ha készen vagyunk, indítsuk el
a Thunderbird programot, és nézzük
meg, hogy láthatóak-e ugyanazok
a levelek és postafiókok, amelyeket
eddig Windows alatt használtunk.
Ha a program új profilt akar létrehoz-
ni, az megint rossz jel. Ilyenkor a ko-
rábban leírtaknak megfelelõen lépjünk
ki belõle, és keressük meg a hibát.

Összefoglalás
Sokszor bizony kifejezetten kényelmes,
ha az ember hordozható számítógépén
Linux és Windows egyaránt van. Ezt
a kényelmet akár fokozni is lehet azzal,
ha a mindkét operációs rendszer alatt
megtalálható alkalmazások beállításait
és adatait megosztjuk a két rendszer
között. Ha például úgy tudjuk futtatni
a Mozilla Firefoxot és a Thunderbirdöt,
hogy közben nem kell állandóan arra
figyelnünk, melyik rendszerben is va-
gyunk, az felbecsülhetetlen.
Bár egy ilyen megosztott konfiguráció
kialakításához számos módosítást kell
elvégezünk, maga a dolog végsõ so-
ron nem bonyolult, különösen olyas-
valaki számára, akinek sem Linux sem
Windows alatta nem jelent problémát
néhány fájl megkeresése, átmásolása
és minimális átszerkesztése, vagy egy
új könyvtárszerkezet kialakítása.
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