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Láttuk-hallottuk

Sun Cobalt
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Cobalt nevû cég,
amely hetedhét erdõn túl szép kék dobozokat gyártott.
E dobozok világítottak a sötétben, vezetékek kapcsolód-
tak hozzájuk, és a következõ célfeladatokat látták el:
nagy teherbírású proxykiszolgáló, vállalati tûzfal és bel-
sõhálózat-kiépítés. Annak idején e dobozok nagy erõssé-
gének számított, hogy a testreszabott Linuxot webes fe-
lületen keresztül is el lehetett érni, és akár a kezdõ rend-
szergazdák is pillanatok alatt beállíthattak egy Apache-
vagy proxykiszolgálót. Már akkortájt látszott, hogy sike-
resen megállja a helyét a piacon, amennyiben néhány
hiányosságát kiküszöbölik, például a proxykiszolgálót
nem IDE-csatolófelületû lemezekkel szerelik (a párhuza-
mos terhelést ugyanis nehezen bírja), valamint a futta-
tott Linux-terjesztést biztonsági szempontból folyamato-
san karbantartják…
A termék piacra kerülése óta eltelt két év folyamán
a Sun megvásárolta a Cobaltot.
Lássuk, hogy ez a hasznos kis masina mára mennyit
változott! Jelenleg szinte minden vállalati felhasználási
területet sikerült lefedniük, a különbözõ célfeladatoktól
kezdve (behívókiszolgáló) az általános felhasználásig
(Web). Idõközben a gyerekbetegségeit is kinõtte, a
proxyba SCSI-merevlemez került, és a programot is
továbbfejlesztették. Már az üzembe helyezés során
kiderül, milyen kényelmes eszközt kaptunk kézhez: a Sun
Cobalt-termékcsaládra nagyon egyszerûen telepíthetünk
operációs rendszert. A készüléket keresztkábel segítsé-
gével összekötjük a saját gépünkkel, majd a gépünket
CD-rõl újraindítjuk. Ilyenkor a két gép között a kapcso-
latot egy átmenetileg mûködõ DHCP-kiszolgáló biztosítja.
A telepítés menetébe nem szükséges beavatkozni – mi-
után elkészült, a Cobalt kijelzõjén megjelenik a felirat:
újraindíthatjuk. Ezentúl gépünket már webes felületen
keresztül is felügyelhetjük. Ez azonban rögvest egy gon-
dot is felvet: a 80-as kapun átmenõ forgalom alapeset-
ben kódolás nélkül kerül átvitelre, így például beíráskor
egy figyelõ lefülelheti a jelszavunkat, érdemes tehát már
az elején bekapcsolni a biztonságos HTTPS-támogatást.
Amennyiben az alaptelepítést a gépünkön felejtjük,
számtalan rést hagy rajta (Telnet-kapu, finger, time,
portmap stb.), de szerencsére saját magunk is köny-
nyen ki tudjuk kapcsolni õket. Továbbá célszerû a Telnet
protokollt azonnal a jóval megbízhatóbb SSH-ra cserélni
(cobalt formátumban érhetõ el hozzá). A fenti leírásból
következik, hogy mind webes felügyeletre, mind héjhoz-
záférésre lehetõségünk nyílik. Dicséretes újítás, hogy
a biztonsági frissítéseket kényelmes módon a webes
felügyeleti felületen tudjuk beállítani, sõt, akár önmû-
ködõvé is tehetjük. Ez a lehetõség leginkább a Debian
GNU/Linuxban már megismert apt-get
update/upgrade szolgáltatásra emlékeztet. Fontos
figyelembe venni, hogy ezeket az eszközöket úgy alakí-
tották ki, hogy a felhasználó által könnyen felügyelhetõ
legyen, ezért mindenképpen ajánlott vagy egy jól beál-
lított tûzfal mögé (lásd Linuxvilág 5. szám, 40. oldal)
helyezni, vagy magára a gépre tûzfalat telepíteni.

Alapvetõen három fõ lehetõséggel gazdálkodhatunk:
1. A Sun Qube termékcsaládjához úgynevezett

„Adaptive Firewall” csomagot (állapottartó
csomagszûrõ) biztosít, amelyet
egy biztonságos webböngészõ-
bõl könnyedén beállíthatunk. Ha
a cél az, hogy megvédjünk egy
webkiszolgálót egy kiszolgáló-
zónában, és nem szándékozunk
újabb gépet kötni a Cobalt elé,
ez nagyon jó megoldás lehet.
Sajnos a program nem szabad,
csak ingyenesen használható.

2. Astaro Security Linux: önálló
Linux-terjesztés, amely a rend-
szergazdák álmát valósítja meg
egy CD-n. A nevébõl is kitûnik,
hogy fejlesztése során a bizton-
ságra törekvés volt az elsõdleges
szempont. Bár az Astaro cég
nemcsak Cobaltra készít terjesz-
tést, hanem például saját tûzfalat
is elõállít, az 1.8-as és a 2.0-s
(nem tesztelt, de üzembiztos) vál-
tozatok azonban Cobaltra is elér-
hetõk, és együttmûködnek a co-
baltossal. A telepítése a cobaltoséhoz hasonló módon
zajlik, felügyeletet már csak HTTPS-kapcsolaton
keresztül gyakorolhatunk. Szinte mindent kattintva
tudunk beállítani, még a VPN-t is. Jó megoldást kínál
olyan cégeknek, amelyek 1 hüvelyk magas tûzfalat
szeretnének gyorsan és megbízhatóan üzemeltetni,
és ne feledkezzünk meg róla: a tûzfalrész ebben is
csupán állapottartó csomagszûrõ!

2. Zorp OS: lehetõségünk nyílik rá, hogy egy Debian
GNU/Linux-alapú moduláris proxytûzfalat használjunk.
Ez jelen pillanatban még kísérleti állapotban található,
de a Zorp GNU-s változatát a Cobaltra tölthetjük és
beüzemelhetjük. Ebben az esetben mind a cobaltos
készülék, mind a Zorp tûzfalprogram összes jó tulaj-
donságát ki tudjuk használni. Amennyiben a Cobaltot
kifejezetten és egyedül tûzfalként akarjuk használni,
tehát semmilyen kiszolgálót (például Apache) nem
szeretnénk rajta üzemeltetni, a Cobaltra is hamarosan
megjelenõ Zorp OS-t használhatjuk. Ezzel kapcso-
latban a legfrissebb hírekért a
� http://www.balabit.hu címet keressük fel.

E cikkre a Free Document Licence vonatkozik.
� http://www.gnu.hu/fdl.html

Varga S. Csaba 
(guska@guska.hu) Az 1.1-es
Slackware óta linuxozik. Kedvtelései
közé tartozik a fotózás és Linux telepí-
tése PDA-kra. Legszívesebben
a Gerecsében túrázik barátaival. 

Kapcsolódó címek
A Sun Cobalt magyarországi
forgalmazója � http://www.avnet.com
Zorp tûzfal � http://www.balabit.hu
Astaro security Linux
� http://www.astaro.com
Cobalt oldal
� http://www.suncobalt.hu
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Annak ellenére, hogy az ez évi nagy linuxos esemény,
a West Coast LinuxWorld hangulata a szokásosnál
visszafogottabb volt, egyvalamiben szinte teljes volt az
egyetértés: a beágyazott Linux az utóbbi 6–12 hónap-
ban hatalmas fejlõdésen ment keresztül. Ugyan a ren-
dezvény nem különösebben összpontosít a beágyazott
rendszerek piacára, mégis rengeteg olyan új terméket,
mûszaki megoldást és fejlesztési tervet fedtek fel és
mutattak be, amelyek a beágyazott rendszerek és a
különféle okos eszközök fejlesztõinek igényeit hivatot-
tak kielégíteni. Az ember bármerre is fordult, mindenhol

olyan cégekbe botlott, amelyek zsebtitkárokba, szóra-
koztató készülékekbe (elsõsorban tévé set-top-boxok-
ba), telematikai eszközökbe és vékony ügyfelekbe
ágyazták be a Linuxot.
A korábbi kiállításokon a beágyazott Linuxszal kapcso-
latos termékek és megoldások a bemutatott termékek-
nek körülbelül tíz százalékát tették ki. A legutóbbi
rendezvényen ez az arány 15–20 százalékra nõtt, ami
cseppet sem meglepõ, hiszen a VDC, az Evans Data
Corporation, az Embedded Systems Programming
magazin, a LinuxDevices.com és még sokan mások
jelentéseikben számottevõ piaci növekedést jeleztek
a beágyazott Linux iránt.
Azoknak, akik nem tudtak eljönni a rendezvényre,
vagy más kötötte le a figyelmüket, következzék
hagyományos beszámolóm a LinuxWorld beágya-
zott oldaláról, amelyben ábécésorrendben haladva
az összes beágyazott és beágyazható dologról emlí-
tést teszek.
Applied Data Systems
Az ADS standjának látogatói meghökkentõ mennyiségû
LCD-kijelzõs, StrongARM processzoros, egyetlen áram-
köri lapból álló számítógéppel találkozhattak – a kütyü-
rajongók paradicsoma. Az ADS saját beágyazott
Linuxokat készített, amelyek választható kiegészítõként
bármelyik SBC-jéhez elérhetõk, de emellett három
Java-képességekkel is rendelkezõ, grafikus alkalmazás-
környezetet is bemutatott: az Insignia Jeode VM fej-
lesztése a Lineo Embedix fejlesztésén, az IBM Visual
Age Micro Edition a MontaVista Hard Hat Linuxán,
a Blackdown JDK-ja pedig az ADS saját beágyazott
Linuxán fut. Az ADS augusztusban jelentette be, hogy
az Intel a StrongARM és XScale processzoraihoz a

céget választotta külsõ felületfejlesztõjéül, és kifejleszti
jelenlegi Graphics Master SBC-jének módosított
változatát, amely hivatkozási alaprendszerként fog
szolgálni az Intel ügyfelei számára.
� http://www.applieddata.net
Advantage Business Computer Systems
A Linux Terminal Server Project (LTSP) standján elrej-
tõzve mutatta be David Anders saját cégének apró
Linux-rendszerét – egy valóban remek kis linuxos gépet.
Anders elmondta, hogy a hamarosan megjelenõ újabb

változat már CompactFlash aljzattal is rendelkezni fog,
így lehetõvé válik a gép bõvítése, valamint az eltávolít-
ható adathordozók használata. Szép darab.
� http://www.abcsinc.com
Century Embedded Technologies
A Century megszokott helyét foglalta el a RedHat
hatalmas pavilonjának aljában. A Century nagy újdon-
sága a rendezvényen a PIXIL volt, amely korábbi
kulcstermékeit (Microwindows és ViewML) feljavítva
és továbbfejlesztve egyesíti egy új grafikus környezet-
bõl, eszközökbõl és alkalmazásokból álló készletbe,
amelynek célterülete a Linux-alapú zsebtitkárok, web-
táblák és vékony ügyfelek piaca. A bemutatók során
a PIXIL-t Compaq iPAQ zsebtitkáron láthattuk futni,
valamint megtekinthettünk egy PIXIL-alapú set-top-
boxot, amely a National Semiconductor SP1SC10 típu-
sú fejlesztõi készülékén alapult. Greg Haerr – a Century
elnöke – kiemelte, hogy ugyan a TV Linux Alliance
Project csak a szabványosítási munka kezdetén tart,
a Century/National újonnan bejelentett Linux4.TV
fejlesztése már elérhetõ a felhasználók számára. 
Támogatja a digitális és analóg tévéket, a filmrögzítést,
továbbá rendszermag- és középszintû programozási
felületet is biztosít.
� http://embedded.censoft.com
CodeWeavers
A Codeweavers bemutatta a nemrég bejelentett
CrossOver megoldást, amely lehetõvé teszi, hogy
linuxos rendszereken windowsos böngészõket és alkal-
mazássegítõket használjunk. Jeremy White elnök sze-
rint a CrossOver beágyazott változatának fejlesztése
már folyamatban van, átlagos esetben 1 MB memó-

Séta a LinuxWorld beágyazott oldalán
A CodeWeavers

képes olyan
megoldást

biztosítani, amellyel
beágyazott

alkalmazások
futtathatók Linux

alatt, a Wine
segítségével…

1. kép Kisméretû linuxos számítógép az
Advantage Business Computer Systemstõl

2. kép Az Earthlink K+F telematikai kutatófelülete
Linuxot futtat

3. kép Linux a nappaliban? A HP új Digital
Entertainment Centere

4. kép Az IBM koncepcióautójában Linux fut
5. kép Nézd, mire képes a Tiny StrongARM SBC

Plus beágyazott Linuxszal!

1.1.
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