
két részbõl álló leírás elsõ része inkább a kezdõ fel-
használóknak szól, akik az X beállításában még nálam
is kevesebb jártassággal rendelkeznek. Elsõsorban az

egyetlen mûködõ X-felhasználóval rendelkezõ rendszer beállí-
tásaival ismerkedünk meg.

Az X indítása
A beállítások ismertetése elõtt alapszinten meg kell ismernünk
az X mûködését. A grafikus felületet valamelyik grafikus kiszol-
gálónak (X-kiszolgálónak szoktuk nevezni) a feladata szolgál-
tatni. Ez a kiszolgáló csak a grafikus felület alapját szolgáltatja,
ami a monitoron szürkés színû alapfelületet ad, ezután a fel-
használónak (pontosabban az általa módosított indítófájlnak)
a feladata az ablakkezelõ indítása. Az X-kiszolgálót nem szabad
összetéveszteni a grafikus felületkezelõvel. Mint említettem,
az X szolgáltatja a grafikus felület alapját, amihez a beállított
indítási folyamattól függõen kapcsolódik, illetve kapcsolódhat
a Grafikus felületkezelõ program, és ez egy hétköznapi felhasz-
náló számára is könnyen használható felületet ad. A Grafikus
felületkezelõnek csak a grafikus felületen történõ bejelentkezé-
sek kezelésében van szerepe. Ezen eszközök önmagukban nem
az egyes felhasználó által munkához, játékhoz használható
„munkaasztalt” adják, ezért valamilyen módon az ablakkezelõt
is el kell indítanunk (az ablakkezelõkrõl a Linuxvilág elõzõ
néhány számában esett szó). Az ablakkezelõk indításának tehát
két alapvetõ módja van, lássunk ezekre egy-egy velõs példát.

A KDM
A felhasználóbarátabb Linux-rendszerek többsége operációs
rendszerünket általában alaphelyzetbõl úgy akarja beállítani,
hogy a telepítést követõ elsõ rendszerindításkor a felhasználó
azonnal a grafikus felülettel találkozzon. Ez azt jelenti, hogy
a rendszerindítási folyamat utolsó mozzanataként elindítja
valamelyik Grafikus felületkezelõt (Desktop Managert). A leg-
elterjedtebbek ezek közül az XDM, GDM és a KDM. Most rövi-
den a KDM-rõl és beállítóeszközérõl írnék, mivel talán ez az az
eszköz, ami grafikus felületen is a legkönnyebben állítható be.
A képen látható beállítóeszköz a KDE KControl nevû eszközli. Se-
gítségével beállíthatjuk, hogy a számítógép indításakor egy adott
felhasználóönmûködõen bejentkezzen. Ha nincs ilyen felhasz-
náló megadva, egy felhasználónév, jelszó és a kívánt grafikus fe-
lület kiválasztását lehetõvé tevõ ablakkal találkozhatunk – meg-
jelenése (háttér, betûtípusok, a felhasználók ikonjai, a látható
felhasználói ikonok stb.) a KControlban mind-mind beállíthatók.
Amennyiben a belépõ felhasználó kiválaszt egy ablakkezelõt, a
KDM  legközelebbi belépésekor is ezt fogja felajánlani számára.

Az xinitrc fájl
Az ablakkezelõk a felületkezelõk nélkül is indíthatók. Ehhez elõbb
konzolon be kell jelentkeznünk, majd parancssorból indíthatjuk
a grafikus felületet. Erre a célra több parancs is használható
(startx, xinit). Beállításukat – vagyis azt, hogy pontosan mi is
induljon el az X indításakor – az xinitrc fájlban tehetjük meg. Az
alábbi sorokban az xinitrc fájl tartalmából láthatunk egy részletet:

#!/bin/sh

xterm -fn 7x13bold -g 80x32+10+50 & 

xterm -fn 9x15bold -g 80x34+30-10 &

xscreensaver-command -exit &

xscreensaver &

exec fvwm2

Mint megfigyelhetõ, a grafikus ügyfél különbözõ helyzetben
két xterm ablakot nyit meg, ezt követõen az xscreensaver
képernyõkímélõt, végül az fvwm2 ablakkezelõt.
Az általunk kiadott parancsok után az & (és-jel) használata célsze-
rû, mert a parancsértelmezõ ekkor nem várja meg míg az elin-
dított program befejezi futását.

A grafikus eszközök beállítása
Elõször is tisztáznunk kell, hogy videokártyánkat az X támo-
gatja-e. A Matrox és az nVidia kártyák talán a legelterjedtebbek
ezek a támogatott eszközök közé tartoznak. Ezekkel általában
csak akkor lehet gondunk, ha X-ünk túl régi vagy kártyánk
nagyon új, és még nincs hozzá megfelelõ meghajtóprogram. Én
most egy Matrox Millennium G550 kártyát használok, elõtte egy
ASUS V3400-as Riva TNT kártyám volt. Mindkettõ AGP-s eszköz
és egyikkel sem volt igazán gondom. E két kártya esetében az X
tartalmazta a megjelenítéshez szükséges meghajtóprogramot, de
a jobb képminõség elérése érdekében a meghajtóprogramokat
mindegyiknél frissítettem. Az nVidia kártyánál a külsõ eszköz-
meghajtó program esetében fontos volt megtenni két beállítást
a BIOS-ban. Az egyik a plug and play operációs rendszer lehetõ-
ség kikapcsolása, a másik a VGA IRQ igenre állítása. A meghajtó-
programok telepítése egyik kártya esetében sem bizonyult bo-
nyolult feladatnak, hiszen – mint sok esetben – a gyárilag elké-
szített csomagokat használhatjuk (a SuSE nVidia-meghajtó RPM-
je). Az sem jelent gondot, ha csak a forrás áll rendelkezésünkre,
ekkor is csupán annyi a feladatunk, hogy a kicsomagolt eszköz-
meghajtó könyvtárában rendszergazdaként lefuttatjuk a make
vagy a make install parancsot. Matrox-kártyák esetében
a támogatottság erõsebb, hiszen a rendszermagban is számos
helyen találkozhatunk kapcsolódó beállítási lehetõségekkel.
Az X beállításához a következõ parancsokkal ugyancsak hasz-
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nos tájékoztatást kaphatunk (fontos, hogy használatukkor
semmilyen grafikus felület vagy felületkezelõ ne mûködjön):
-configure: kipróbálja az eszközöket, és beírja õket az
XF86Config fájlba.
-probeonly: kipróbálja az eszközöket, majd kilép.
-scanpci: megállapítja, hogy melyik PCI-, AGP-foglalatban
van valamilyen grafikus kártya, és kiírja a több monitor hasz-
nálatakor szükséges PCI-értékeket.
Sorozatunkban csak a 4.x-es X-változatokkal foglalkozom,
mivel ez a jövõ iránya, és a régi grafikus eszközökhöz is egyre
több meghajtóprogram érhetõ el benne.

Az XF86Config-4 fájl beállítása
A 4.x-es X grafikus felületének alapbeállításait az XF86Config-4

fájl tartalmazza, amit az esetek igen nagy részében a /etc/X11/

könyvtárban találunk meg. A fájl elkészítésére több lehetõsé-
günk nyílik. A fájlt Red Hat alatt az Xconfigurator (utódja újab-
ban a setupból érhetõ el), Madrake alatt az Xdrakres, SuSE alatt
pedig – mivel ezt nagyon rég próbáltam már – legszebb emlé-
keim szerint a Yastból lehetett elkészíteni és módosítani.
Debian alatt az X telepítésekor karakteres (xf86config) felületen
vagy grafikus (xf86cfg) nyílik lehetõségünk elvégezni a szüksé-
ges beállításokat, vagy a telepítés után a dpkg-reconfigure
xserver-common-nal, és a dpkg-reconfigure xserver-
xfree86-tal parancssorból. Egy mintafájlt láthatunk itt:
/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.eg

Az alábbi rész nagyrészt az XF86Config-4 súgóoldaára épül 
– a teljesség igénye nélkül, hiszen csak a számomra ismerõs
és eddig szükségessé vált beállításokat emeltem ki belõle.
E beállítóprogramok több-kevesebb sikerrel és részletességgel
beállítják és átszerkesztik az XF86Config-4 fájlt.
Ha úgy érezzük, hogy a lehetõ legtöbbet kis szeretnénk hozni
a grafikus felületbõl, a beállításokat mindenképpen nekünk
magunknak célszerû átszerkesztenünk. Az XF86Config-4 fájl
a következõ jól elkülönülõ részeket tartalmazza:
Files: a szükséges fájlok elérési útvonala.
ServerFlags: kiszolgálóbeállítások.
Modules: dinamikusan beolvasható modulok.
InputDevice: bemeneti eszközök (egér, billentyûzet).
Device: grafikus eszközök, videokártyák.
VideoAdaptor: az Xv videoátalakító beállításai.
Monitor: monitorbeállítások.
Modes: a videomódok leírásai.
Screen: képernyõbeállítások.
ServerLayout: a beállítások összesítése.
DRI: A DRI megjelenési alrendszer beállításai.
Vendor: gyártófüggõ beállítások.
Az egyes leíró részek felépítése meglehetõsen egyszerû:
Section "Files"

...

EndSection

A fájlon belüli egyes részek sorrendje lényegtelen, bár a köny-
nyebb eligazodás végett célszerû az eredeti vagy mintafájlban
található sorrend betartása. Mintafájlokat a meghajtóprogramok
leírásában, és az HOGYAN-ok X-re vonatkozó részeiben találha-
tunk. Lássuk az egyes részeket beállítási lehetõségeikkel együtt!

Files
Az X kiszolgáló számára szükséges elérési útvonalak beállítá-
sára a parancssori beállítás lehetõségeinek megfelelõen (man
Xserver, Xfree86) a Files rész használható. A parancssori beállí-
tások a fájlban beállított lehetõségeket felülírják. 
Ez a rész alapesetben alapvetõen három dologról gondoskodik.

Az elsõ az RGB adatbázis elérési útvonala:
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"

A másik két beállítás az X alatt használható betûtípusok kiválasz-
tására szolgál. Az elsõ példa a betûkészlet-kiszolgáló elérési mód-
ját adja meg. Ennek leírás szerinti formátuma a zárójelek nélkül
az alábbi: (kapcsolati protokoll, például TCP)/(gépnév, például
linux.domain.net):(a kiszolgáló kapuszáma, ez általában 7100)
Példa az XF86Config-4 fájlból.
FontPath "unix/:7100"

Ezt általában az alap betûkészletek teljes elérési útvonalának
megadása követi:
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"

Itt az összes létezõ betûkészlet könyvtára megadható. Ha a be-
tûkészlet-kiszolgáló nincs megadva, a kiszolgáló a betûkészle-
teket saját maga próbálja meg elérni.
Még egy elérési útvonal adható meg a Files részben, a
ModulePath, ami az X által betöltendõ modulok nevét so-
rolja fel. Fontos újdonság ,hogy az X4.x képes közvetlenül
kezelni a TrueType (FreeType) betûtípusokat, így leegyszerû-
sítjük rendszerünket, ehhez a freetype vagy az xtt mo-
dulok használatóak.

ServerFlags
Ez a rész a kiszolgáló által használt beállításokat tartalmazza,
az alábbi példának megfelelõen:
Section "ServerFlags"

AllowMouseOpenFail 

Option "NoTrapSignals" "true" 

#(a vÆltoz  ØrtØke igaz (true), vagy hamis 

#(false) lehet)

EndSection

Az itteni beállítások felülírják a ServerLayout részben megadott
beállításokat. Az itt beállított kapcsolók parancssorból történõ
indítás során az ott megadott értékekkel felülírhatók. A követ-
kezõ tulajdonságok állíthatóak be:
• Option "NoTrapSignals" (true/false)

Törli vagy nem törli a memórialenyomatot (a core fájlt),
ha az X valamilyen végzetes hiba miatt összeomlik.
Alapesetben erre a fájlra nincs szükségünk, csak akkor,
ha az X-et fejlesztjük.

• Option "DontZap" (true/false)
Ez tiltja a CTRL+ALT+BACKSPACE billentyûkombináció hasz-
nálatát. Alapesetben ezzel a kombinációval az X-kiszolgáló
kilõhetõ (ha a kapcsoló értéke true, az X-et a leírt módon
nem lehet leállítani).

• Option "DontZoom" (true/false)
Engedélyezi a CTRL+ALT+Numerikus billentyûzet 
+ (plusz), illetve a - (mínusz) billentyûkombinációk hasz-
nálatát. Mûködõ X esetén ezek teszik lehetõvé az engedé-
lyezett videomódok közti váltást.

• Option "DisableVidModeExtension" (true/false)
Nem engedélyezi az xvidtune ügyfél által használt
VidMode-kiterjesztés használatát.

• Option "AllowNonLocalXvidtune" (true/false)
Az xvidtune-ügyfél (az, amelyik a VidMode-kiterjesztést
használja) a kapcsolódást teszi lehetõvé egy másik géprõl.

• Option "DisableModInDev" (true/false)
Nem teszi elérhetõvé az XFree86-Misc-kiterjesztését, amely-
lyel az eszköz beállításait dinamikusan lehet módosítani.

• Option "AllowNonLocalModInDev" (true/false)
Egy másik géprõl kapcsolódó ügyfél számára a mûködõ
kiszolgálón lehetõvé teszi a billentyûzet- és az egérbeállítá-
sok módosítását.
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• option "AllowMouseOpenFail" (true/false)
Akkor is lehetõvé teszi a kiszolgáló elindítását, ha a mutató-
eszköz nem indítható. Ez egyfelhasználós környezetben nem
szerencsés, hiszen sok ablakkezelõ az egér használatára épít.

• Option "BlankTime" (idõ)
Beállítja a képernyõ elsötétítésének alapértékét.

• Option "StandbyTime" (idõ)
A monitor Standby állapotba kerülésének idejét állítja be.
Csak VESA DPM-támogatással rendelkezõ monitorok
esetében célszerû használni.

• Option "SuspendTime" (idõ)
A monitor Suspend állapotba kerülésének ideje.

• Option "OffTime" (idõ)
A monitor lekapcsolásáig eltelõ idõ.

• Option "Pixmap" (bit/pixel)
A megjelenített kép színmélységét 24-re állítja 
– 24-es és 32-es színmélység esetén használható.

• Option "NoPM" (true/false)
Nem engedélyezi az Energiatakarékos üzemmód-okat.

• Option "Xinerama" (true/false)
Engedélyezi a XINERAMA-kiterjesztést. Errõl a késõbbiek-
ben még lesz szó.

Module
A Modulok rész az X által beolvasott modulokat sorolja fel.
Az itt található bejegyzések két formátumban fordulhatnak elõ,
az elsõ valahogy így néz ki:
Load "modulnev"

A második változat pedig így:
SubSection "extmod"

Option "omit XFree86-DGA"

EndSubSection

A modulokat a rendszer a ModulePath változóban megadott
elérési útvonalon keresi.
Hogy megtudjuk, mely modulok tölthetõk be, nézzük meg
a következõ könyvtárakat. A modulokat kiterjesztés nélkül
a fenti példákhoz hasonlóan olvastathatjuk be:
/usr/X11R6/lib/modules/fonts

/usr/X11R6/lib/modules/extensions

A bitmap modul önmûködõen betöltõdik. Néhány többször
használt modul:
Load "Glcore" – az OpenGL hibajavításához szükséges.
Load "glx" – az OpenGL használatához szükséges (játékok,

MPlayer).
Load "dri" – a DRI közvetlen leképezõrendszer engedélyezése.
Load "pex5" – pex5 betûtípusok kezelését végzi.
Load "dbe" – Dupla pufferkiterjesztés a szebb megjelenítéshez.
Option "omit xfree86-dga" – nem indítja el a DGA-

kiterjesztést.
Load "type1" – A type1-es betûtípusokat raszterizálja,

és megjelenésüket simítja.
Load "freetype" – ahogy már említettem, az új rendszer
e modul segítségével képes a FreeType betûtípusok kezelésére
(lásd még az új xtt modult).

InputDevice
Az InputDevice rész alapesetben legalább kétszer fordul elõ a
fájlban: egyszer a billentyûzet esetében és egyszer az egérében.
Formátuma az alábbi:
Section "InputDevice"

Identifier "elnevezes" 

Driver "meghajt  program neve" 

beÆll tÆsok

...

EndSection

Az elnevezes egy egyedi név, amire késõbb hivatkozni
tudun k. A Driver az eszközhöz tartozó meghajtóprogram
neve. Nézzünk egy példát:
Section "InputDevice"

Identifier "Mouse0" 

Driver "mouse"

Option "Device" "/dev/mouse" 

Option "Protocol" "ImPS/2"

Option "Emulate3Buttons" "off" 

Option "ZAxisMapping" "4 5"

EndSection

A Mouse0 azonosítóeszközt a mouse meghajtóprogrammal hasz-
náljuk. Az eszköz a /dev/mouse eszközre kapcsolódik PS/2-es
protokollal. Valószínûleg háromgombos egérrõl van szó, mivel
a harmadik gomb emulációja ki van kapcsolva (ha be lenne, a
kétgombos egér két gombjának egy idejû lenyomásával a közép-
sõ egérgombhoz kapcsolódó parancsot tudnák végrehajtatni.)
A "ZAxisMapping" "4 5" beállítás görgõs egerek esetében
fontos, ahol a három gombon felül beérkezõ adatok feladatát
meg kell adni. Érdemes, ha valakinek ilyen egere van, a 4-est
felcserélni az 5-össel, mivel várhatóan azt tapasztalja majd, hogy
a görgetés iránya felcserélõdik.
Néhány X alatt használt egérprotokoll:
Microsoft: egyszerû Microsoft egér.
MouseSystems: alapprotokoll a háromgombos soros egerekhez.
PS/2: ezt a protokollt használják a busra kapcsolódó egerek
(PS/2-es egerek).
ImPS/2: ezzel azonos az „IntelliMouse” protokollelnevezés.
A PS/2-es kapura kapcsolódó egerek használják, valamint né-
hány USB-s egér. Görgõs egerek beállítására alkalmas protokoll.
A billentyûzet a másik eszköz, amit szintén külön InputDevice

részbe célszerû tenni:
Section "InputDevice"

Identifier "Keyboard0" # ez lesz az eszk z 

# kØsıbbi azonos t ja

Driver "keyboard" # a meghajt program neve

Option "XkbRules" "xfree86" 

# A hasznÆlt billentyßzet t pusÆnak 

# megadÆsa (/usr/X11R6/lib/X11/xkb/rules) 

Option "XkbModel" "pc105"

# A billentyßzet gombjainak szÆma 

# (ezzel megadjuk a gombok helyzetØt, k djÆt.)

Option "XkbLayout" "hu"

# A nyelvi beÆll tÆs k dja 

# (/usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols)

EndSection

Két fontos beállítás, amit a megfelelõ eszközöknél érdemes
beállítani:
Option "CorePointer"

Option "CoreKeyboard"

A Core* eszköz lesz az alapértelmezett eszköz.
Terjedelmi korlátok miatt ebbe a részbe most sajnos ennyi fért.
Következõ írásomban több monitor beállításának és egyidejû
használatának lehetõségeirõl olvashattok.
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