
havi korongunkon a legterjedel-
mesebb rész a SuSE Linux 8.2-es
vadonatúj kiadásának egy CD-s

telepíthetõ változata. Errõl a változatról
a 74. oldalon kezdõdõ SuSE Linux 8.2
Professional cikkünkben kaphatunk
teljesebb képet; itt csak a saját élményei-
met írom le.

SuSE 8.2
A telepítés a szokásos módon zajlik,
azonban néhány érdekességre felhív-
nám az olvasók figyelmét.

Merevlemez-felosztás
Járjunk el körültekintõen a merevlemez
felosztásánál! Az elõzõ SuSE megjelené-
sekor is írtam, hogy a rendszer önmûkö-
dõen a legnagyobb lemezrészemet
akarta használni, ami nekem természe-
tesen nem tetszett, ezért módosítanom
kellett a telepítõ elképzeléseit. Nagyon
kellemes azonban, hogy a telepítõ most
már az NTFS lemezrészek „kurtítására”
is képes, így nem okozhat gondot, ha
esetleg Windows XP-t vagy 2000-et, eset-
leg NT 4-et futtatunk a gépünkön. Nem
kell a teljes merevlemezt újra feloszta-
nunk, így elkerülhetjük Windowsunk
újratelepítését.
• A grafikus felület beállítása

A próbához használt gépben egy
kétfejes Matrox G400-as grafikus
kártya volt. Ezt a telepítõ rendesen
felismerte, azonban mindkét fejet
800×600 VESA üzemmódra állította
be, s a második fejet nem sikerült
eltávolítanom a telepítés során, csak
késõbb, miután a rendszer teljes tele-
pítését követõen a gépet újraindítot-
tam. A másik érdekesség a monitor
beállítása volt: ugyan az adatbázis-
ban rábukkantam a monitoromra
(úgyhogy akár magától is megtalál-
hatta volna), de önmûködõen nem
ismerte fel. A megoldást az jelen-
tette, hogy hagytam a telepítõt, hadd
tegye a dolgát; majd amikor minden-
nel elkészült és bejelentkezhettem
az élõ rendszerbe, gyorsan mindent
a kedvem szerint állítottam át.

• Programarzenál
A KDE 3-nak és az egyéb kiegészí-
tõknek köszönhetõen mindenre
találhatunk grafikus alkalmazást;
nekem mint megrögzött karakte-
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resfelület-bûvölõnek nagyon hiány-
zott a Midnight Commander. Sajnos
ezt sem a teljes, sem pedig a koron-
gunkon lévõ változat nem telepíti fel
alapértelmezésként. Természetesen
késõbb bármikor telepíthetjük.

• A teljes változat telepítése
Mivel CD-rõl telepítettem, mind
az öt CD-t elõkészítettem. Elindí-
tottam a rendszert az elsõ korongról,
majd figyeltem, mi is történik.
A telepítés rendben lezajlott, azon-
ban számomra egy kissé érthetet-
lenül mind az öt CD-t bekérte tõlem.
Nos kérem szépen, nem mondhat-
nám ezt a dolgot a csomagszervezés
magasfokának, ugyanis a hármas-
négyes-ötös korongról mindössze
10 MB – 400 KB – 18 MB adatot
kellett feltenni. Ezeket a csomagokat
szerintem nyugodtan a második,
esetleg a harmadik CD-re tehették
volna, ezzel is egy kicsit felhasználó-
barátabbá téve ezt a különben igen
jó rendszert. Ha valaki DVD-rõl tele-
pít, akkor ezt a macerát elkerülheti.

• Összegzés
Nagyon könnyen telepíthetõ Linux-
változatról van szó, azt a kis kellemet-
lenséget a Matroxommal leszámítva,
a számítógépemnek minden alkatré-
szét felismerte. Nem kellett Compact-
Flash-olvasómmal sem bajlódnom,
gond nélkül használatba vehettem.

Aki a mellékelt korongról telepíti a
rendszert, teljes értékû Linuxot kap; és
amennyiben gyors internetkapcsolattal
rendelkezik, akkor az Internetrõl az
összes csomag elérhetõvé válik a számá-
ra, így a teljes programkínálatból kedvé-
re válogathat. Akik még nem kötelezték
el magukat egy bizonyos Linux-változat

mellett, azoknak mindenképpen aján-
lom kipróbálásra; ki tudja, lehet, hogy
õ lesz a nagy Õ.
Bõvebb adatok:
� http://www.suselinux.hu/termekek/
suse_linux/suse_82/

Magazin
A magazin cikkeihez kapcsolódó anya-
gaink a cikkekben feltüntetett helyen
találhatók.

A talán legérdekesebb anyag Marcel
Gagné cikkéhez kapcsolódó „asztalmeg-
osztó” programok. A KDE-hez tartozó
program a fentebb említett SuSE-kiadás-
ban is megtalálható, így ha valaki kedvet
érez hozzá, kipróbálhatja a telepítés után.
Felkerült a legújabb fejlesztõi rendszer-
mag is, amivel bárki kedvére ismerked-
het. Szükség is van erre, mivel hamaro-
san (reményeim szerint) megjelenik a 2.6-
os megbízható mag, aminek ez az elõdje.
Az elsõ magyarországi PHP Konferencia
március 29-én került megrendezésre. Az
elõadások anyagai PowerPoint és Open-
Office.org formátumban is felkerültek.
• Hojtsy Gábor – Bevezetés a PHP

világába
• Bártházi András – Portálok kialakí-

tása, felépítése, biztonsági
követelmények

• Szabó Dénes – A Smarty sablonrend-
szer bemutatása

• Palócz István – PHP-oktatási
tapasztalatok

• Papp Gyõzõ – „Nagyban utazunk”

Programvadászat
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