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A Vörösök Linux alatt is hódítanak

Szaktekintély

ermészetesen nem kell mindenáron politikai tartalmat

és elfogultságot feltételezni, ennél sokkal egyszerûbb

megoldása van a fenti címnek. Ennek a cikknek a témája

hordozható számítógépek bekötése az Internet szövevényes

hálózatába mobiltelefon segítségével. Szinte minden hordoz-

ható számítógép rendelkezik infravörös kapuval, ennek és az

ugyan nem olcsó, viszonylag lassú, de bárhol használható

mobiltelefonos internetkapcsolatnak a beállítását mutatom be.

Ahhoz, hogy a fentebb említett kapcsolatot létre tudjuk hozni,

az alábbiakra lesz szükségünk:

• egy linuxos gépre infravörös kapuval,

• egy infrakapus mobiltelefonra,

• a pppconfig beállítóprogramra és

• infravörös kapcsolatot támogató programokra.

Elsõ lépésként gyõzõdjünk meg az infravörös eszközök meg-

létérõl: a rendszermagnak az irda és az irtty modulokkal

kell rendelkeznie. Töltsük be õket a memóriába, és ha ezek a

modulok mégsem léteznének, egy rendszermagfordítással

kiküszöbölhetjük a hiányosságot. Az 1. képen a saját rendsze-

rem infravörös beállításait láthatjuk. Ha olyan infrakapuval

rendelkeztek, mely megfelel a FIR szabványnak és a képen

látható lapkakészletek közül való, a gyorsabb FIR adatátvitelt

is használhatjátok. Miután ezzel megvagyunk, ellenõrizzük a

kapunkat. Helyesen beállított infrás telefonunkat helyezzük

a kapuhoz – a telefonok beállításai egyéniek, ezért erre most

nem térek ki, saját Siemens S35-ös telefonomon az infrakaput

és a FAX-/adatvétel lehetõségeket kellett bekapcsolnom a

Beállítások/ FAX/adat mód menüpontban. Gyõzõdjünk meg

a segédprogramok meglétérõl (irdadump, irdaping), ha nem

találhatók, a hiányt Debian/GNU Linux alatt az irda-common

és az irda-tools csomagok telepítésével szüntethetjük meg. 

Ha ezzel is végeztünk, indítsuk el az irdadump programot. Ez

a program a két infravörös eszköz között zajló teljes kommuniká-

ciót kiírja, ezért  elég sok adat jelenhet meg a képernyõn – ám

ne ijedjünk meg tõlük. Keressünk egy olyan sort, ahol a rádióte-

lefonunkra jellemzõ leírást találhatjuk, ez az én esetemben a

Siemens S35 karaktersorozat megjelenése (lásd a 2. képet).

Ha idáig eljutottunk, akkor elmondhatjuk, hogy a kapcsolat

a telefon és a számítógép között mûködik. Következõ lépésként

internetkapcsolatot kell létrehoznunk.

Kapcsolat létrehozása
Telefonos internetkapcsolat létrehozására én a pppconfig

programot szoktam használni, mivel különféle kapcsolatainkat

egyszerû felületen állíthatjuk be. Mobilszolgáltatónknál inter-

net-elõfizetéssel kell rendelkeznünk, ami teljes mértékben olyan,

mint a vonalas internet-elõfizetés – ez például a westel900-nál

havidíjmentes, csak az interneten eltöltött idõt kell kifizetni.

Ha még nem rendelkezünk ilyennel, keressük fel mobilszol-

gáltatónkat, és kérjünk felhasználónevet, valamint jelszót a

kapcsolathoz. Szükség lesz még a felhívandó telefonszámra,

a DNS-kiszolgáló(k)ra, az infravörös kapura (ez az én gépemen

a /dev/ircom0), a kapu sebességére és a kapcsolat azonosító

eljárására (ez a PAP lesz). 

Természetesen bármelyik jobban kedvelt beállítóprogramot

is használhatjuk erre a célra.

Ha a kapcsolatot sikeresen létrehoztuk, próbáljuk is ki mind-

járt. Ezt Debian rendszeren a pon kapcsolatneve paranccsal

tehetjük meg a legkönnyebben.

Ez a kapcsolat ugyan nem túl gyors, de nyugodtan levelez-

hetünk vele!

Jó internetezést bárhol!
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Kapcsolódó címek
� http://www.pasta.cs.uit.no/mailman/listinfo/linux-irda
� http://www.linux-embedded.com/howto/IR-HOWTO.html
� http://www.tldp.org/HOWTO/Infrared-HOWTO/index.html
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