
Játékok
E számunktól kezdve megpróbáljuk a
játékokat kedvelõ Linux-rajongóknak
megmutatni, hogy mit is lehet kedvenc
operációs rendszerünk alatt játszani.

A korongon helyet kapott a Quake játék
mindhárom változata, amelyekhez
részletes telepítési útmutatót kaphatnak
játék rovatunkból.
Másik két játékos cikkünkhöz olvasóink
szintén a korongon találhatják meg a
programokat, ezek telepítéséhez az
archívfájlokban találhatunk útmutatót.

Opera
Az Opera böngészõ fejlesztõinek révén
kirepültek a 7. sorozat elsõ fecskéi. Ezek
csak a kipróbálásra szánt változatok,
úgyhogy senki se lepõdjön meg azon,
ha valami furcsaság történik a haszná-
lata közben. Én ilyet nem tapasztaltam,
pedig nyüvöm egy ideje. Még mindig
hihetetlenül kis helyet foglal mind a

merevlemezen, mind pedig a memóriá-
ban – ennek köszönhetõen gyorsan
elindul még a régebbi gépeken is. CD-
mellékletünkön megtalálhatják a leg-
frissebb 7.11 beta2 változatot, többféle
formátumban is. Szerepel közöttük rpm,
deb, tar.gz, tar.bz2 és ppc.rpm fájl, kü-
lönféle fordítókkal fordítva (gcc-2.95,
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gcc-2.96 és gcc-3.2). A telepítése nagyon
egyszerû, az rpm alapú rendszereken
a megfelelõ könyvtárban adjuk ki az
rpm -i opera_csomag_neve.rpm
parancsot, deb csomagnál ez dpkg -i
opera_csomag_neve.deb, ekkor a
telepítõrendszer megvizsgálja, hogy
nekünk tényleg erre a csomagra van-e
szükségünk. Amennyiben igen, akkor
egy Opera böngészõ boldog tulajdonosai
és használói lettünk. Kicsit bonyolultabb
a telepítés a tar.gz fájlokból: ezeket a
fájlokat ki kell csomagolnunk, majd az
install.sh fájlt kell a kicsomagolt
könyvtárban futtatnunk.
A korongra feltettük a megbízható 
6.12-es Opera-változatot is azok számá-
ra, akik nem szeretik a próbaváltozatok-
kal érkezõ esetleges hibákat.

Mozilla1.3
A legfrissebb megbízható Mozilla az
1.3.1, ez mind hálózati telepítõ, mind
teljes telepítõcsomagban felkerült a
korongra.

1.4
Az 1.4-es fejlesztõi Mozilla-változat
azoknak kedvez, akik szeretik kipróbálni
az újdonságokat. Ennél a programnál is
meg kell említenem, mint ahogy tettem
ezt az Opera böngészõ próbaváltozatá-
nál is, hogy csak azok használják, akik
tudják, mire is vállalkoznak ezzel a

lépésükkel. Itt is elõfordulhat hibás,
rendellenes mûködés, engem azonban
az új dolgok hatalmas csábító erejükkel
mindig meggyõznek arról, hogy tudom,
mit csinálok! Így tettem a Mozillával is
az Opera mellett, mindig merevleme-
zemre kerül a legfrissebb változat is.
Telepítése mindkét esetben rendkívül
egyszerû: csomagoljuk ki az archívumo-

kat, lépjünk be a keletkezett könyvtárba.
Rendszergazdaként (root) futtassuk a
mozilla-installer parancsot, ha
mindenki számára elérhetõvé akarjuk
tenni a programot, vagy egyszerû fel-
használóként, ha csak mi akarjuk hasz-
nálni, esetleg nem rendelkezünk meg-
felelõ jogosultságokkal a rendszeren.
Ha felhasználóként telepítjük, meg kell
változtatni a telepítési célkönyvtárat.

SuSE-frissítések
Az elõzõ számunk mellékletén megje-
lent SuSE-kiadáshoz adjuk most közre
a frissítéseket. Sok olvasónk kérdezte,
hogy honnan érhetõ el a cikkemben leírt
FTP-archívum, ahonnan a teljes csomag-
listát elérhetik a 8.2-es változathoz.
A helyzet az, hogy idõben annyira elé-
mentünk a dobozos változat megjelené-
sének, hogy a magazin megjelenésekor
az FTP-kiszolgálókra még nem kerültek
ki a csomagok. Most már elérhetõ bárki
számára, íme a kiszolgálólista:
� ftp://gd.tuwien.ac.at/linux/suse/
suse.com/i386/8.2/
� ftp://ftp.solnet.ch/mirror/SuSE/i386/8.2/
Sajnos magyar tükröt eddig nem talál-
tam (bevallom, nem is nagyon kerestem,
csak néhányat néztem meg), nincs fent
az anyag az ftp://ftp.suselinux.hu-n sem,
csak egy fájl, ami HAMAROSAN… 
névre hallgat.

Rendszermag
E havi lapszámunk fõ témája a Linux-
rendszermag, ezekhez a cikkekhez
kapcsolódik szervesen a rendszermag-
könyvtárban a legfrissebb fejlesztõi mag,
ami a 2.5.69-es változatszámú. Ezen már
mindenki bátran kísérletezhet, és ismer-
kedhet a (reméljük!) hamarosan meg-
jelenõ 2.6-os vagy 3-as megbízható
rendszermag újdonságaival, változá-
saival. Szükség is van az ismerkedésre,
mivel a fejlesztõk rendesen átalakították
néhány helyen, s ez a beállításra is
vonatkozik.
Jó kísérletezést!
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