
mlékszel, François, a 2001 – Ûr-
odüsszeia címû filmre? Így, 2003
küszöbén nem tudom megállni,

hogy ne gondolkozzam el egy kissé
azon a kilátáson, amit a jövõ e filmbéli
látomása tartogatott számunkra, és ez
egy kicsit elszomorít, mon ami. Bár gon-
doljuk csak végig! Van már ûrállomá-
sunk, nem teljesen olyan, mint az a mél-
tóságteljes kerék, amit a filmben meg-
csodálhattunk. Természetesen nincs
holdbázisunk, sem földkörüli szállo-
dánk, de legalább itt van nekünk ez.
Quoi? Hiszen ez egy videotelefon Fran-
çois, és ma éppen ezt szeretném vendé-
geinknek bemutatni. Hogy mondod?
Á, már itt is vannak! Köszöntelek titeket
ismét, mes amis, Chez Marcelnél, ahol
a kitûnõ Linux-konyha mellett az ízletes
borokat is megtalálhatjátok.
Ebben az étteremben korábban már
megismerhettetek olyan recepteket,
amelyek webkamerátok használatában
nyújtanak némi segítséget, a képrögzí-
téstõl kezdve az otthoni biztonsági rend-
szerig. Ma ismét használni fogjuk a ka-
merát, méghozzá olyasvalaminek a
megvalósítására, amit már annyi éve
ígérgetnek nekünk. Amikor még kisgye-
rek voltam, minden televíziós tudomá-
nyos-fantasztikus mûsor mindennapos
használati tárgyként mutatta be a képte-
lefont. Az évek egyre múltak, és bár a
tévében látni lehetett ilyen eszközöket,
a saját képtelefon-készülék olyan távoli
maradt, mint a televízióstúdió maga.
Az étterem megnyitása óta örömmel ta-
pasztalhattam, hogy számos gyerekkori
álmom valóra vált a Linuxszal történõ fõ-
zés során. Ilyen a képtelefon is, illetve an-
nak egy használható megvalósítása, Da-

mien Sandras GnomeMeeting nevû prog-
ramja. A GnomeMeeting együtt tud mû-
ködni a Microsoft Netmeetinggel is. A
GnomeMeeting KDE alatt is kitûnõen mû-
ködik, nagyszerûen illeszkedik a pulthoz.
Számos terjesztés tartalmazza a Gnome-
Meetinget és a szükséges program-
könyvtárakat (pwlib és openh323),
bár nem biztos, hogy telepíti is õket.
A� http://www.gnomemeeting.org hon-
lap a fontosabb terjesztésekhez elõre
fordított csomagokat (RPM-eket és DEB-
eket) kínál, ugyanitt a forrást is megtalál-

hatjuk (44. CD Magazin/gnomeeting).
Érdemes e helyütt kezdeni a kutakodást.
Az OpenH323 csomag PwLib-függõ,
ezért ezt isfeltétlenül telepíteni kell. Arra
azért felhívom a figyelmeteket, hogy
bár a GnomeMeeting forrásból is lefor-
dítható, az OpenH323 könyvtárak telepí-
tése meglehetõsen bonyolult lehet (nem
is beszélve idõigényességérõl). Ha ehhez
bináris, elõre elkészített  állományo-
kat–csomagokat tudtok használni, min-
denképpen javaslom a használatukat.
Amikor elsõ alkalommal futtatjuk a
programot, rögtön megismerkedhetünk
a Beállításvarázslóval (First Time Con-
figuration Druid). Ez a beállítási folya-
mat a GnomeMeeting felhasználói
könyvébe való bejegyzést is magában
foglalja – ezt úgy is elképzelhetjük, mint
egy nagy, hálózaton keresztül elérhetõ
telefonkönyvet. A varázsló regisztrációs
ablakának alján található jelölõnégyzet
segítségével dönthetünk úgy is, hogy ne
szerepeljünk a listán. Ha elégedettek
vagyunk a beírt adatokkal, a Forward

(Tovább) gombbal léphetünk a követ-
kezõ beállításra, ami a használt kapcso-
lat típusának megadását kéri.
A befejezõ ablak Apply (Alkalmaz) feli-
ratú gombjára kattintva elindul a prog-
ram. Számos beállítást megváltoztatha-
tunk, ha a menüsor Edit (Szerkesztés)
pontjának Preferences (Beállítások) tagját
választjuk. Késõbb bármikor visszatér-
hetünk a varázslóhoz. Az általam meg-
változtatott elsõ beállítás a Video Devices

(képkezelõ eszközök) rész alatt található.
Azt szerettem volna, ha a Gnome-
Meeting indulásakor az elõnézeti kép
mûködik, és nagyméretûre van állítva.
Ha a helyi hálózaton keresztül szeretnék
hívást kezdeményezni egy másik 
számítógép felé, beírom a
callto://192.168.22.2 karakter-
sort a GnomeMeeting címsávjába,
közvetlenül a menüsor alatt. Egy kis
elõugró ablak jelenik meg a másik
számítógép kijelzõjén, figyelmeztetve a
felhasználót a bejövõ kapcsolatra. Ha ezt
a felhasználó elfogadja, a két gép máris
kész az összeköttetésre.
A 2. kép bal oldalán megfigyelhetõ az
a gombsor, amelynek a segítségével be-
és kikapcsolhatjuk a képet és a hangot,

szöveges üzenetváltáshoz pedig cseve-
gõablak megnyitására is lehetõségünk
nyílik. Ha rendelkezünk mikrofonnal,
a GnomeMeetinggel ennek is jó hasznát
vehetjük. A program számos beállítás-
ban mûködni tud, így csak kép, csak
hang vagy csak szöveges üzemmód
vagy ennek a háromnak tetszõleges
kombinációja is rendelkezésünkre 
áll – bár igen zavaró lehet a tudat, hogy
valaki lát minket, de mi nem látjuk õt. 
A GnomeMeeting futtatásakor feltétlenül
kapcsoljuk be a vezérlõpultot (Control

Panel), ami a program egy fülekkel ellá-
tott ablakában felelnek meg, helyet adva
a hang és kép beállítására szolgáló esz-
közöknek és az elõzményeket mutató
ablaknak. Ez utóbbiban láthatók a hívá-
sok állapotai, a hálózaton keresztül elér-
hetõ könyvtáraink és az egyéb adatok.
Az ablak bármikor anélkül ki-bekapcsol-
ható, hogy ez az adatátvitelt befolyásolná. 
Az ûrállomásról kiinduló hívás igen
nagy távolságokat szelt át: egy földön
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Készen állunk arra, 
hogy a GnomeMeetinggel hívjuk a világot
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élõ kislánynak szólt. Bár az irodai cseve-
gések is igen szórakoztatóak, felmerül a
kérdés, hogy mi a helyzet a külvilággal.
Kit hívhatnánk fel? A GnomeMeeting
hivatalos telefonkönyve a
� http://ils.seconix.com címen érhetõ el.
Ahhoz, hogy a könyvben böngészhes-
sünk és kikeressük a GnomeMeeting
többi felhasználóját, magunkat is be kell
jegyeztetnünk. Indítsuk el a Gnome-
Meetinget, kattintsunk a telefonkönyv
ikonjára a bal oldalon, és már kereshet-
jük is a beszélgetõpartnerünket – ilyen
egyszerû… legalábbis majdnem.
Nos, ha az otthoni vagy vállalati hálóza-
ton futtatjátok a GnomeMeetinget, nem
lehet semmi gond. Ugyanez igaz akkor
is, ha egy önálló gépen futtatjuk a prog-
ramot, ami a Világhálóhoz kapcsolódik 
– jó eséllyel mûködni fog. Kelepcébe
akkor esnünk, mes amis, ha egy álcázó
(masquerading) illetve NAT-ot használó
(Network Address Translation – hálózati
címfordítás) tûzfal mögül próbáljuk
a GnomeMeetinget mûködésre bírni.
Az alábbi kapuknak kell ehhez engedé-
lyezettnek lenniük:
TCP: 1720, 30000-30010

UDP: 5000-5003

A játéknak ezen a pontján a tûzfalak
mûködésének meglehetõsen bonyolult
témájába botlunk. Én hamar eljutottam
odáig, hogy csak a NAT egy másik lehet-
séges helyettesítõje, a RSIP for Linux
segítségével juthattam tovább, ami ezt
a nehézséget egyszerûen közelíti meg.
A RSIP egy viszonylag új protokoll, ami
a NAT-hoz hasonlóan azt teszi lehetõvé,
hogy egy kapcsolatot több ügyfél között
megosszunk. Böngészhetjük a Hálót, le-
veleket küldhetünk, bármit megtehe-
tünk, ami az ügyfelek kiszolgálásának
a körébe tartozik. Egy tûzfal mögött lévõ
kiszolgálón egy kapu átirányítására is
könnyen használhatjuk anélkül, hogy
a csomagok bármilyen változást szen-
vednének. A NAT vagy az álcázás hasz-
nálatakor ez csak betöltõdõ modulokkal
valósítható meg. Ezek a modulok legfel-
jebb kipróbálásra valók, amikor a H323

vagy jó barátunk a GnomeMeeting
használatára kerül sor. A RSIP megoldja
ezt a gondot, ami természetesen nem
azt jelenti, hogy (IP-Tables-beállításain-
kat) el kellene dobnunk – a RSIP is jó
hasznát veheti ezeknek.
Elsõ lépésként töltsük le a legfrissebb
forrást a � http://openresources.info.ucl.
ac.be/rsip/index.php címrõl. A legtöbb
terjesztéshez elõre fordított bináris állo-
mányokat is találunk, de ha nincs szá-
munkra megfelelõ, akkor se essünk két-
ségbe, a fordítás ezúttal igen egyszerû:
# tar -xzvf rsipd-

�0.9.3.src.tar.gz
# cd rsipd-0.9.3

# make

# su -c "make install"

Ezzel a kiszolgálóoldali telepítéssel el is
készültünk, de az ügyféloldali részre is
szükségünk van. Ez két változatban érhe-
tõ el: egy Python nyelven írott program-
ként és egy rendszermagmodul formá-
jában. A menü összeállításának idején
a modul inkább kipróbálásra alkalmas,
míg a Python-változat üzembiztosnak
volt mondható. A modul telepítése a for-
rás kibontásából és egy make install
parancs futtatásából áll, a dolog hátul-
ütõje viszont, hogy csak a 2.4.18-as és
a 2.4.19-es rendszermagokat támogatja.
Python-ügyfél esetén nincs szükség
programfordításra.
A RSIP GnomeMeetinggel való haszná-
latához elõször nyissuk meg a
/etc/rsip/rsipd.conf fájlt, és módosítsunk
néhány fontos értéket. Ezek: a tûzfalunk
belsõ és külsõ csatolófelületei és a kiszol-
gáló által kezelt hálózati címtartomány.
Én a 192.168.22.0 címû belsõ hálózat
elsõ tíz címét foglaltam le a célra:
EXT_IF eth1

INT_IF eth0

POOL 192.168.22.1-10

Most indítsuk el a kiszolgálót az
install által létrehozott parancsfájl
segítségével:
/etc/init.d/rsipd start

A Python-ügyfél futtatásához az alábbi
parancsot használhatjuk (figyeljünk arra,
hogy ez egyetlen hosszú sor; a -s kapcso-
ló által megadott IP-cím a kiszolgáló címe):
# python /path_to/rsipclient-

�0.19.py 

�-d -v -s 192.168.22.10 
�-l 1720,5000,5001,5002,5003,
�30000,3000,30002,30003,30004,
�30005,30006,3000,
�30008,30009,30010
Talán meg kellett volna jegyeznem, hogy
az ügyfélprogram az ügyfélgépen fut,
non? Ezt szintén rendszergazdaként kell
futtatnotok. A dolog szépsége, hogy a
korábbi tûzfal-beállításokat tovább hasz-
nálhatjátok. A rendszermagmodul hasz-
nálata még egyszerûbb. Mindössze arra
van szükség, hogy a kiszolgáló címének
megadásával betöltsük:
# insmod krsip ip=192.168.22.10

Próbaképpen a bal oldali ikon
segítségével megnyitottam az ILS-keresõ
ablakot. Ennek hatására egy XDAP-ki-
szolgáló böngészõ jelent meg, amelyben
a Refresh (frissítés) gombra kattintottam.
Nagyjából véletlenszerûen kiválasztot-
tam valakit, és kettõt kattintottam a
bejegyzésére. Pár másodperccel késõbb
kanadai otthonomból már javában
csevegtem párizsi partneremmel.
Látjátok, ennyi az egész. Máris készen
álltok arra, hogy osztozzatok a képte-
lefonálás izgalmaiban, és csak két év
késésben vagytok az elõre jelzett idõ-
ponthoz képest.
A záróra, mes amis, ismét közeleg.
Legalább mostanra elértünk oda, hogy
cseveghetünk ultramodern képtelefo-
nunk segítségével (még ha 2001 el is
múlt már). Már a jövõ sem a régi, nem
igaz? Erre 2010-ben még visszatérünk.
Mielõtt elköszönnék tõletek, François
utoljára teletölti poharaitokat. Az utol-
sókat kortyolgatva nézzük meg, hogy ki
van még fenn ilyenkor Finnországban!
Viszontlátásra a következõ hónapig.
A votre santé! Bon appétit! 
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GnomeMeeting � http://www.gnomemeeting.org
OpenH323 � http://www.openh323.org
RISP for Linux � http://openresources.info.ucl.ac.be/rsip/index.php
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