
Progeny Debian száz százalékig
Debian/GNU Linux-megfelelõ
rendszer, fejlesztését a Debian

alapítója Ian Murdock indította el. 2001 ápri-
lis 9-én jelent meg a végleges 1.0-s változat,
melynek az elsõ telepítõ CD-je kapott helyet
mellékletünkön. Ennek telepítéséhez szeret-
nénk egy kis segítséget nyújtani.

Elsõ lépések
A CD rendszerindításra alkalmas, így indí-
tólemezek készítése nélkül is nekikezdhe-
tünk a telepítésnek. Az elsõ képernyõn a
telepítésrõl több adatot is kaphatunk, vagy
egyszerûen ENTER-t ütve továbbléphetünk a
telepítõbe. A Debiannal ellentétben, ezt már
grafikus felületen telepíthetjük, az eszközök
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Programvadászat
Progeny 1.0 Newton telepítési segédlet

felismerése itt is önmûködõen zajlik. A le-
mezterület felosztásánál felhasználhatjuk
az egész meghajtót, szabad területet vagy
saját kiosztást készíthetünk. Ezután követ-
kezik a rendszerindítás beállítása: a grub,
a LILO vagy más indításvezérlõ közül
választhatunk. Ezután az elkészített lemez-
területek formázása következik, egy alap
rendszer kerül a lemezünkre. Vegyük ki a
lemezt a hajlékonylemez-meghajtóból és
indítsuk újra gépünket.

A rendszer beállítása
Válasszuk ki a felsorolásból, mit szeret-
nénk a rendszerünkben beállítani. Elõször

az idõzónát és a földrajzi helyzetet kell
megadni, majd a rendszergazda jelsza-
vainak megadása és egy egyszerû felhasz-
náló hozzáadása következik. Ugyanebben
az ablakban beállíthatjuk a jelszavaink vé-
delmi szintjét is. Majd az X Windows
rendszer beállítása következik, melynek
meg kell adnunk a következõ adatokat:

• a X kiszolgáló típusa,
• a VGA kártya típusa,
• a monitor beállításai: monitorunk ada-

tainak megadása három módban történ-
het, lehet egyszerû (Simple, itt csak
a monitorunk méretét kell tudnunk),
közepesen nehéz (Medium) és a profik-
nak való (Advanced),

• a felbontás és színmélység beállítása,
• az egér csatolófelülete.
Ezután a levelezõrendszerünket hangolhat-
juk saját igényeinkhez. Választhatunk a
szolgáltatótól az otthoni egyedüli gépig bár-
mit. Ezt a nyomtató kiválasztása és a hálózat
beállítása követi.
A telepítendõ csomagokat kényelmesen
kezelhetõ listából választhatjuk ki. Miután
a csomagok telepítésével is elkészültünk,
a rendszerünk használatra kész.
Kellemes linuxozást!

A telepítés kezdete

A lemezterület felosztása
A telepítés sikeresen befejezõdött

Rendszerindítás beállítása

Felhasználó hozzáadása

Grafikus felület beállítása

Hálózat beállítása

Csomagok telepítése
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Rendszermag
A legfrissebb Linux rendszermag, a 2.4.4-es
megtalálható a CD Rendszermag könyvtá-
rában. Javítottak az USB meghajtókon,
a ReiserFs fájlrendszeren, valamint a háló-
zati meghajtókon is.

Rendszerfrissítés
A mostani CD-mellékleten a Progeny Debian-
hoz eddig megjelent összes frissítés megtalál-
ható. Ezek telepítésével rendszerünk a legfris-
sebb csomagokat fogja tartalmazni és kevésbé
lesz sérülékeny akár a külsõ, akár a belsõ
támadókkal szemben. Ezekben a csomagok-
ban ugyanis már kijavították az eddig megta-
lált összes hibát. Rendszerünk apt forrásához
az apt-cdrom add paranccsal adhatjuk,
ezután az apt-get update ; apt-get
upgrade parancsokkal frissíthetjük azt.

Opera 5 Végleges
Nagy elõrelépés a linuxos böngészõpiacon az
Opera 5 végleges, megbízható változatának
megjelenése. A CD WEB/opera könyvtárában
az i386-os gépekhez .deb, .rpm, .tar.gz,
Power PC-hez pedig .rpm és .tar.gz csoma-
gok találhatók. Telepítésük Debian csomag-
kezelõ esetén dpkg -i csomagnév, rpm-es
rendszer esetén pedig az rpm -i csomagnév

paranccsal lehetséges. Mindenképpen érde-
mes frissíteni a régebbi változatot, illetve

kipróbálni az új Opera tudását, mivel gyors
és kevés memóriát igényel. Errõl lásd még
a szemközti oldalon.

Mozilla 0.9
CD-mellékretünkre felkerült még a Mozilla
0.9 is. E kiadás újdonságai közé tartoznak:
• az önmûködõ proxybeállítás, 
• a növelt teljesítményû Personal Safety

Manager 2.0, 
• a MailNews, melynek felülete az átter-

vezés után jelentõsen gyorsult,
• a Java teljesítményén is javítottak,
• új a súgó, egyelõre számos dolgot átvet-

tek a Netscape 6-ból, de folyamatban
van a Mozillára való átültetése.

A CD WEB/mozilla könyvtárában találhatók
a kész, lefordított csomagok, valamint a
program forráskódja is.

Sim City 3000 bemutatóváltozat
Kellemes városépítõ játék, sok izgalommal!
Kilenc különbözõ nyelven játszható
Linuxon (angol, francia, német, dán, olasz,
lengyel, portugál, spanyol és svéd).

Legkisebb rendszerkövetelmények:
2.2.x rendszermag és glibc-2.1 könyvtár,
Pentium 233 MHz vagy gyorsabb processzor
(300 MHz Pentium II processzor ajánlott), 
4 megabájtos grafikus kártya, XFree86 3.3.5
vagy újabb változat, 16 bites színmélység,
8x CD-ROM-meghajtó, legalább 32 MB
RAM (64 MB az ajánlott), 16 bites hang-
kártya és 230 MB lemezterület. A CD
Jatekok/Sim_City_3000 könyvtárából
telepíthetõ az sh sc3u-demo.run parancs
kiadásával.
Jó játékot!

Irodai alkalmazásokAbiword 0.7.14-2
Számos hibajavítást tartalmazó változat,
sajnos a számbillentyûzeten lévõ karakte-
reket még mindig nem kezeli, és az Opera
böngészõvel sem mûködik a cut, illetve a
paste szolgáltatás.
A mellékleten megtalálható .rpm, .deb és
.tgz formában is.

Openoffice 627
Óriási fejlõdésen ment keresztül a legutóbbi
változat megjelenése óta. A lemezen megta-
lálható mind forrás, mind pedig bináris for-
mában. A csomag fordítását csak nagyon
türelmes és nagyteljesítményû számítógéppel
rendelkezõ embereknek ajánlom, mivel
rendkívül hosszadalmas a folyamat.

Netscape 4.77
A 4-es sorozatú Netscape böngészõ legújabb
változatát ismét kisebb-nagyobb hibajaví-
tásokkal látták el. Ezt a változatot azonban
már nem annyira támogatják (ugyanis a
RedHat ezentúl valószínûleg Mozillával
fogja szállítani a rendszereit), pedig az erõ-
forrásigénye korántsem akkora, mint az
újabbaké. A könyvjelzõk és a Java parancs-
állomány hibáit is kijavították. A frissítést
mindenkinek ajánljuk!
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Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu) 
a Linuxvilág hír- és CD-
szerkesztõje, valamint
a www.linuxvilag.hu 
tartalomfelelõse.

Kapcsolódó címek
�www.openoffice.org
�www.abisource.org
�www.opera.com
�www.mozilla.org
�www.lokigames.com
�www.netscape.com
�www.kernel.org
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