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Láttuk-hallottuk

Újraindíthatom a gépet?
Éppen telepítem a Red Hat Linux 7-et (azt a terjesztést
használom, amelyet a Red Hat Linux 7 for Dummies
könyv mellékleteként kaptam). A telepítés látszólag
elakadt, miután 153 MB-ot telepített a 753 MB-ból.
Biztonságos-e újraindítani a számítógépemet?
Marcus, marcus@lesniak.co.uk
Csak remélni tudom, hogy a számítógéped nem
vár azóta is a válaszomra. Igen, biztonságos az újra-
indítás, de mivel nem sikerült a telepítés, nem fogod
tudni elindítani a Linuxot. Lehet, hogy a telepítõ
CD hibás volt.
Christopher Wingert, 
cwingert@cwingert-mail.qualcomm.com
Ha minden lefagyott, akkor nincs más választás, csak
az újraindítás. Karcmentesek a telepítõ CD-k? Biztos
vagy benne, hogy a merevlemezek jó állapotban vannak?
Kezdd elölrõl a telepítést, de ezúttal a lemezrészek 
létrehozásakor válaszd a hibás blokkok ellenõrzését.
A telepítés emiatt tovább fog tartani, de fény derülhet
a lemezek bizonyos hibáira.
Felipe E. Barousse Boué, fbarousse@piensa.com
A rendszer sem hajlékonylemezrõl,
sem CD-rõl nem indul
Van egy Sony Vaio PCG F340-esem, és Slackware-t
szeretnék telepíteni rá. Egy rossz tanácsra hallgatva
formáztam a c: meghajtót. Ezután akármit tettem a 
CD-meghajtóba vagy a lemezmeghajtóba, a rendszerindí-
tásnál érvénytelen rendszerlemez-hibaüzenetet kapok.
John Krissinger, kriskrosx@aol.com
Lépj be a BIOS-ba, és változtasd meg a rendszerindító
eszközök sorrendjét. A telepítésre használt meghajtó 
– akár a hajlékonylemez, akár a CD-ROM – a merev-
lemez elõtt legyen.
Christopher Wingert, 
cwingert@cwingert-mail.qualcomm.com
Nem vagyok biztos benne, hogy a Slackware telepíthetõ
a Vaióra; a hordozható gépek támogatása nem egyszerû
feladat. Ha nem sikerül, próbálkozz inkább a Red Hat, a
SuSE vagy a Linux-Mandrake terjesztésekkel. Ezeknek
a telepítõje jobb a hordozható gépek alkatrészeinek a
felismerésében.
Marc Merlin, marc_bts@google.com
Hordozható gép nVidia videokártyájának
támogatása
Kérlek, javasoljatok egy olyan Linux-változatot, amelyik
képes mûködni a Dell Inspiron NoteBook számítógéppel.
A gép UXGA megjelenítõvel (1600×1200 képpont) és
nVidia GeForce 2 Go grafikus rendszerrel rendelkezik.
Sem a Dell, sem a Red Hat nem tud segíteni. Próbáltam
telepíteni a Caldera régebbi változatait és a Mandrake
9.0-t, de ezek sem mûködtek.
Kamalakar Rao, kmlkr@juno.com

A gondod arra vezethetõ vissza, hogy a GeForce-hoz
való jó illesztõprogramokat az nVidiától kell letölteni,
mert ezek nem nyílt forrásúak. Telepítsd a neked tetszõ
terjesztést az Xfree 4.1-es vagy 4.2-es változatával.
Ezután látogasd meg az nVidia honlapját, töltsd le a zárt
forrású illesztõprogramokat, és kövesd a telepítési
utasításokat (� http://www.nvidia.com/view.asp?IO=
linux_display_1.0-3123).
Marc Merlin, marc_bts@google.com
A DNS és a DHCP beállítása
Egy Red Hat 7.3-at futtató számítógépet szeretnék
iskolám kiszolgálójaként használni. Szükséges-e DNS-
és DHCP-kiszolgálót beállítani?
Richard Whiteside, Hendel4ever@hotmail.com
A Red Hat remek eszközökkel rendelkezik ezeknek
a szolgáltatásoknak a beállításához. Olvasd el az
Installation Guide-ot, ez elég jól elmagyarázza a
teendõket (� http://www.redhat.com/docs/manuals/
linux/RHL-7.3-Manual/install-guide).
Christopher Wingert, 
cwingert@cwingert-mail.qualcomm.com
Kiváló ötleteket kaphatsz a DNS-HOWTO-ban és a 
DHCP-HOWTO-ban. Ezek a leírások sok másik mellett
megtalálhatók a terjesztés CD-jén, vagy az Interneten
a� http://tldp.org webhelyen és tükörkiszolgálóin.
Mario Bittencourt, mneto@argo.com.br
Hol a nyomtató?
Szeretném tudni, hogyan kell használni a rendszer-
nyomtatókat az OpenOffice.org programból. A SuSE 8.0
Pro csücsül a gépemen, és egy Epson Stylus Photo
1280 van hozzá beállítva. Az OpenOffice.org telepítése
után csak a „generic” nyomtatót tudtam elérni.
Nathan M. Fowler Jr., nfowler1@bellsouth.net
Az spadmin programot kellene futtatnod, amit az
~/OpenOffice.org1.0.1/program könyvtárban találsz
meg. Ennek segítségével lehet beállítani a nyomtatókat
az OpenOffice.org alá.
Felipe E. Barousse Boué, fbarousse@piensa.com
Hol az IP-cím?
Van egy Linksys útválasztóm. A Red Hat Linux felismeri
az alaplapra épített ethernetkaput, de sehogy sem
tudom rávenni a kapcsolódásra.
Tim Kuder, tim@kuderized.com
Próbáld meg a Red Hat netconfig nevû beállító-
programját használni. Lehet, hogy be kell állítanod
a DHCP-t, hogy az IP-címet a DHCP-kiszolgáló adja, 
ahelyett, hogy magadnak állítanál be egyet. Ezután
pingeld meg az útválasztó címét. Ha ez sikerül, akkor
a beállítás jó.
Felipe E. Barousse Boué, fbarousse@piensa.com
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A hónap szakmai tanácsai

A Linux Journal honlapján
számtalan gond megoldá-
sához találhattok további

segítséget. A Sunsite
tüköroldalait, a gyakori

kérdéseket és az egyéb
útmutatásokat a

�www.linuxjournal.com
honlapon olvashatjátok el.

A rovatban közzétett
válaszokat Linux-szakértõk

kis csapata készítette el.
További kérdéseiteket

szívesen fogadják 
(angol nyelven) a

�www.linuxjournal.com/
lj-issues/techsup.html
címen, ahol csak egy

kérdõívet kell kitöltenetek,
de a bts@ssc.com címre
levelet is írhattok. A levél

tárgyában szerepeljen
a „BTS” kulcsszó.
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