
int azt az elõzõ részben megígértem, folytatjuk az
átállást a grafikus felület által rendelkezésünkre
bocsátott Vezérlõközpont és a terjesztésfüggõ YaST2

bemutatásával. Az utóbbinál természetesen nem hagyhatjuk
ki az alapvetõ csomagkezelési ismeretek megszerzését sem.
Mindenekelõtt azonban nem árt megismerkednünk azzal a
grafikus felülettel, amelynek segítségével rendszerünket idõnk
99 százalékában használjuk. Írásunkban folytatjuk az elõzõ
részben megkezdett SuSE-vonalat, ami azt jelenti, hogy a
rendszer összetevõinek mûködését ezen a változaton – mint
példán – keresztül ismerheti meg az olvasó. Vágjunk bele!

A grafikus felület
Mint a legtöbb korszerû operációs rendszer esetében, mára
a Linuxnál is alapértelmezetté vált a grafikus felhasználói
felület használata. Ez arra hivatott, hogy a felhasználó számára
– kényelmes beavatkozási felületet nyújtva – megkönnyítse
az amúgy körülményes géphasználatot. Szeretném azonban
megjegyezni, hogy – terjesztéstõl függetlenül – a grafikus
felületek használata egyáltalán nem kötelezõ, nincs szorosan
és elmozdíthatatlanul beleépítve a rendszerünkbe, a késõbbiek
során is bármikor cserélhetõ, frissíthetõ, kikapcsolható. Gon-
doljunk csak a kiszolgálókon történõ futtatásra. Ilyen esetekben
például semmi szükségünk nincs különbözõ erõforrásokat
lefoglaló felületekre. Most maradjunk a hagyományos hasz-
nálat mellett, ugyanakkor nézzünk egy kicsit a dolgok mögé.
Elõször is vonatkoztassunk el az eddig megszokott, egységbe
zárt gondolkodásmódtól, és képzeljük el Linuxunkat úgy,
mint egy hatalmas, több tízezer darabból álló legót. Valamilyen
szinten az összes operációs rendszer hasonló felépítésû, annyi-
ban különböznek egymástól, hogy az egyes elemek „gyárilag”
össze vannak ragasztva, hogy ne lehessen õket szétszedni,
de sokszor még ezek az összeragasztott darabok is nagyobb
darabokká állnak össze, a felhasználó által nem szétbontható
módon. Mivel az olvasó többnyire ilyen rendszerekkel talál-
kozhat, nem meglepõ, ha ez a legtöbb embernek már fel sem
tûnik. Megsúgom, a tervezõknek pontosan ez volt a szándé-
kuk: elrejteni a mûködés részleteit és a felhasználók számára
átlátszóvá tenni a gép mûködtetését.
A Linux esetében azonban ez a bizonyos építõjáték nincs ennyire
összekovácsolva, az egyes szerkezeti egységek egymáshoz
hozzáfûzhetõk vagy épp egymástól leválaszthatók. Ilyen szer-
kezeti egység a grafikus felület is, amely – mint már említettem –
alapértelmezetten hozzá van fûzve telepített rendszerünk-
höz, önmûködõen ez indul el a gép bekapcsolását követõen, és
mi, felhasználók már csak ezt látjuk. Ennek ellenére a Linux a
legtöbb szolgáltatásával együtt enélkül is vígan fut, a felület csais
a mi munkánkat segíti, használatával elérhetjük a Windows
operációs rendszereknél megszokott kényelmet és használható-
ságot. Most megkérdezhetnénk, hogyha úgyis a kényelmet
hivatott elõsegíteni, akkor miért nincs szorosan összekapcsolva
a rendszerrel olyan módon, mint redmondi társai esetében?
A válasz egyszerû: így szélesebb körben használhatjuk a rendsze-
rünket. Ez a széles kör arra is vonatkozik, hogy szélesebb

felhasználói réteg igényeit is ki lehet ilyen módon elégíteni. 
Valós példával élve: Linux alatt felhasználói felületünket bármi-
kor kicserélhetjük egy másfajtára. Például ha nekünk csak bizo-
nyos grafikus szolgáltatásokra van szükségünk, akkor választ-
hatunk egy olyan felületet, amely azáltal, hogy nem az összes
szolgáltatást nyújtja, kis erõforrásigényével gyakran igen jelen-
tõs sebességnövekedést el tud érni. Nem is kell azonban ilyen
messzire mennünk, elég, ha valaki csak a meggyõzõdésének
engedelmeskedve inkább egy másik felhasználói felületet
szeretne használni, az általa nyújtott lehetõségeket igénybe
venni. Ezeken túlmenõen a kínált szolgáltatások tekintetében
is elõnyökkel jár az effajta rendszerfelépítés, ám ezeknek az
elõnyöknek az ecsetelését terjedelmi okokból kihagynám, s
rátérnék a grafikus felületek ismertetésére. Látni fogjuk, hogy
grafikus felületünk is több alkotóegységbõl áll, csakúgy, mint
maga a Linux, s a késõbbiekben az is nyilvánvaló lesz számunk-
ra, hogy annak minden alkotóegysége újabb alkotóegységekbõl
áll. Ne féljünk azonban ettõl, nekünk az alkotórészeket nem
kell külön-külön ismernünk – a segítségünk nélkül is remekül
elboldogulnak. Mindez mégis azért jó a számunkra, mert így
szinte minden apró hajszálnyi részletet lehetõségünk nyílik
beállítani. Gyakorlatilag a végletekig testreszabhatjuk rendsze-
rünket mind a külcsín, mind a mûködés tekintetében.

Az X-felület
Annak érdekében, hogy az elõzõekben ecsetelt cserélhetõség
során rendszerünk ne szenvedjen csorbát, mindenekelõtt
egy összefogó program használatára van szükség, amelynek
a használata egyrészt szabályossá teszi a felületek mûködését,
másrészt alapértelmezetten nyújt olyan szolgáltatásokat, ame-
lyeket úgyis minden felhasználói felület használni fog. Ilyen
például maga a grafikus képernyõ. Az X-felület pontosan ezt
teszi: termõtalajt biztosít a felette futó felhasználói felületek
számára. A program alapvetõen egy kiszolgáló, amelyre helyi
vagy távoli géprõl is kapcsolódhatnak más programok, s az 
X-kiszolgáló dolga az, hogy az így kapcsolódott programokat
grafikus felületén a felhasználó számára megjelenítse. Esetünk-
ben a kiszolgálóhoz a saját gépünkrõl, helybõl csatlakozik a
felhasználói felületet mûködtetõ program. Amit mi, felhasz-
nálók végül látunk, s amit használunk, az ez a mûködtetõ
program. A SuSE 8.2-ben (a korábbi és feltehetõen késõbbi
változatokban is) az alapértelmezett felhasználói felület a
KDE, amely a fent említett Linuxban a 3.1-es változatnál jár.

Mi is ez a KDE?
Ha a rövidítés rejtette kapcsolatot lefordítjuk, azt kapjuk, hogy
K-munkakörnyezet (K Desktop Environment), amelynek már
a nevébõl is kitûnik, hogy a fentebb vázolt felhasználói felülete-
ken egy kissé túlmutat. Nemcsak az alapvetõ kezelési szolgálta-
tásokat valósítja meg, s teremt számunkra egységes felületet,
de nagyszámú alkalmazást fejlesztettek hozzá, számos program
támogatja különleges lehetõségeit, és a Windowshoz hasonlóan
beépített böngészõvel, beépített ablakkezelõvel bír, immáron az
összevontság jegyében.
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Amikor sorozatunk elõzõ részében „grafikus felületet” emle-
gettem, erre a bizonyos programra utaltam, amit a bejelent-
kezés után láthatunk. Nem kell különösebben éles szem ahhoz,
hogy észrevegyük: ez bizony kísértetiesen hasonlít a Windows
felületére. (Akit ez feszélyez, kedvére átszabhatja.) Most
érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor meg kell említenem,
hogy ezért ne is féljünk a használatától. Amit eddig leírtam,
talán bonyolultnak tûnhet, de mindez csupán tájékoztató,

fejtágító jellegû, nem kell feltétlenül ismernünk. Ha viszont
megértjük az alapokat, a késõbbiek során könnyebben kihá-
mozzuk az esetleges eltérések, mûködési sajátosságok miértjét,
megtanulhatjuk az összetevõk testreszabási lehetõségeit, s
ezáltal hosszú távon igazi gurukká válhatunk.
Az emelkedett szöveg után térjünk vissza egy kicsit a nyers
valósághoz. A következõ dolog, amitõl a kezdõ felhasználó
megijedhet, az, hogy ezen a felületen annyi mindent beállíthat,
kiszínezhet, bekapcsolhat, áthelyezhet, hogy nem igazán tudja,
mihez is fogjon. Azt javaslom, mindent csak a maga tempó-
jában tegyünk, ne ijedezzünk, hanem kezdjük rögtön a legele-
jén. Nem árt, ha ezeket a testreszabási lehetõségeket össze-
fogottan kezeljük, így elkerülhetjük, hogy a sok kapcsoló
között eltévedjünk. A KDE alatt akad egy eszköz kifejezetten
erre a célra, a Vezérlõközpont, amelynek segítségével rendsze-
rünket átlátható módon kezelhetjük.

A Vezérlõközpont
A Vezérlõközpont-ot a KDE menüben (Start menü) található
hivatkozással indíthatjuk. Ha az ablak megjelent, a bal oldalon
egy kategóriamenüt találunk, amely típus szerint rendszerezi
a beállítási lehetõségeket. Bármelyikbe belépve a legelsõ menü-
pont egy „vissza” hivatkozás lesz, ennek révén úgy érezhetjük
magunkat, mintha egy könyvtárszerkezetben lennénk. Számos
almenü ugyanígy almenüket tartalmazhat, amelyekre ugyan-
azok a szabályok érvényesek, mint a fõmenüre. Ha egy menü
nem almenü, hanem egy beállítási pont, akkor a jobb oldali
nagy ablakrészben egy panelt kapunk, amely az adott ponton
rendelkezésünkre álló beállítási lehetõségeket tartalmazza.
Minden esetben, amikor egy másik beállítási ponthoz szeret-
nénk vándorolni, a beállításokat még azelõtt mentsük, mielõtt
az új panel ablakunk jobb oldali részébe betöltõdne – erre
természetesen a program is figyelmeztet. Számos beállítópanel
jobb alsó sarkában szerepel egy gomb: a Rendszergazdai mód.
Ezt megnyomva rendszergazdaként jelentkezhetünk be a
program használatához, így a különleges, érzékeny beállítások

megváltoztatására is lehetõségünk nyílik (például a bejelent-
kezõ képernyõ megváltoztatására, a dátum átállítására).
A bal oldali menürendszer felett három fület találhatunk.
Alapértelmezetten mindig az elsõ aktív, a Keresés fülre kattint-
va azonban egy érdekes megoldást tanulmányozhatunk: lehe-
tõségünk nyílik címszavak keresésére, kijelölésére. Ezek után
a szavak listája alatt megjelennek azok a beállítási pontok, ame-
lyeken belül az adott szó által képviselt témakörre vonatkozó

beállítási lehetõség szerepel. A harmadik fül alatt mindig a
pillanatnyilag betöltött beállítási ponthoz tartozó segítséget
találjuk, természetesen magyarul. Most pedig nézzünk meg
néhány, nekünk fontos beállítási lehetõséget.

Grafikai megjelenés
Ezen belül találhatunk minden olyan beállítást, amely a felü-
letünk kinézetét befolyásolja: megváltoztathatjuk az ablakok
keretezését, az alkalmazások indítása során történõ vissza-
jelzést, a megjelenõ betûtípusokat, asztalunk hátterét, lecserél-
hetjük az ikonkészleteket, képernyõvédõket állíthatunk be,
módosíthatjuk a KDE-menü elemeit, a felhasználói paneleken
található vezérlõelemek (például a lenyíló menü) stílusát és a
grafikus rendszer színösszeállítását. Ne feledkezzünk meg róla,
hogy egy csomó beállítási pont panelje további füleket tartal-
maz, és ezeken belül újabb beállítási lehetõségeket találunk.

KDE-összetevõk
Itt találhatjuk meg a felhasználói felületbe épített különbözõ
programok beállításait. Ez a lista attól függõen is változhat,
hogy milyen rendszerösszetevõink vannak telepítve. A listából
kiemelném Fájlkezelõ beállításait, amellyel a Windowsban
megszokott Sajátgép-re kattintva az elõugró fájlböngészõ
linuxos megfelelõjét (Konqueror) szabhatjuk testre. A Kon-
queror egyébként egyben a rendszer webböngészõje, ami
szintén nem újdonság (viszont az internetböngészésre vonat-
kozó beállítások máshol találhatók).
A Fájltársítások fül egyelõre még nem fontos, de a késõbbiek-
ben itt állíthatjuk majd be, hogy milyen típusú fájlt milyen
paranccsal nyisson meg a rendszerünk. Néha csupán tájékozó-
dás végett is használhatjuk, ha egy fájlról meg szeretnénk
tudni, hogy a mi rendszerünkben támogatott-e. A típusát ebbõl
a listából kikeresve könnyen meggyõzõdhetünk róla.
A Munkafolyamatok beállítási ponton belül a bejelentkezés
utáni szabályokat állíthatjuk át. Megmondhatjuk, hogy beje-
lentkezés után milyen állapotba szeretnénk visszatérni (akar-
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juk-e használni a legutóbbi kikapcsolás során mentett állapotot
stb.), valamint kijelölhetjük az alapértelmezett mûveletet arra
nézve, hogy mi történjék közvetlenül a kijelentkezés után.
Eldönthetjük például, hogy kikapcsoljuk-e a gépet, vagy
inkább újraindítjuk, esetleg csak másik felhasználónak szeret-
nénk átadni, s az ehhez szükséges bejelentkezõ képernyõre
van szüségünk.

Munkaasztal
Beállíthatjuk az ablakmûveleteket: hogyan nagyítsuk, mozgas-
suk, zárjuk be, miként fókuszálhatunk rá és még sok egyéb
mást. Ezeken kívül az alsó panelen módosíthatjuk az elindított
programok listájának megjelenését, befolyásolhatjuk az asztal
mûködését, megjelenésének a tulajdonságait, részletesen beál-
líthatjuk az alsó panel – amelynek a neve Panel – tulajdonságait,
megváltoztathatjuk az asztal méretét. Kezelhetjük továbbá az
alapértelmezetten rendelkezésünkre álló Virtuális munkaasztal

szolgáltatásait, amely lehetõvé teszi számunkra, hogy egy
monitoron egymás alatt több ugyanolyan munkaasztalunk is
legyen. Az ilyen munkaasztalok között váltva az az érzésünk
támad, mintha minden esetben másik monitor elé ülnénk. Ez
akkor hasznos, ha rengeteg ablakot használunk egyszerre.

Külsõ egységek
Ezek közé sorolhatjuk például a billentyûzetet, a digitális
kamerát, az egeret és a nyomtatót. Külön említést érdemel a
Nyomtató panel, amely az eddig megszokottakkal ellentétben
összegzi a nyomtatás során elérhetõ szolgáltatásokat, a külön-
bözõ nyomtatómeghatározásokat stb. Fontos megjegyezni,
hogy a faxolás vagy a fájlba nyomtatás mûveletet is itt tudjuk
befolyásolni, hiszen a rendszer mûködése szempontjából ez
hasonlóképpen zajlik, mintha valóban nyomtatóra dolgoznánk.

Rendszerfelügyelet
Az összes beállítására jellemzõ, hogy csak rendszergazdai
módban módosíthatjuk. Például itt állíthatjuk át a bejelent-
kezés során felpattanó képernyõt, a bejelentkezés folyamatá-
nak a tulajdonságait, kiiktathatjuk magát a bejelentkezést,
testreszabhatjuk a panel kinézetét. Ezeken kívül itt változtat-
ható meg a rendszeridõ, új betûtípusokat adhatunk rendsze-
rünkhöz, módosíthatjuk az elérési utakat, bár a kezdõ felhasz-
nálóknak ezt egyáltalán nem javasolnám.

YaST
Ami a KDE számára a vezérlõközpont, az a rendszerünk
számára nem más, mint a YaST. Már a Vezérlõközpont egyik
menüpontjaként is elérhetõ a YaST modulok listája, ám ez idáig
nem tudtuk, hogy mindez mit is takar. A YaST a SuSE által
fejlesztett rendszervezérlõ és karbantartó program. Ez fogja
össze magát a terjesztést. Feltétlenül meg kell néznünk
részletesen, hogy mit is tesz. 
Az elõzõ cikkben már szóltunk róla, ugyanis magát a telepítést
is a YaST irányítja, de ezeken túl kezeli a hálózati eszközöket,
a számítógép eszközeit, a rendszer szolgáltatásait és a program-
összetevõket. 
Nézzük most egy kicsit részletesebben az egyes modulokat! 

Biztonság és felhasználók
Mint már említettem, ez többfelhasználós rendszer, ami azt jelen-
ti, hogy egyidõben egyszerre többen is használhatják gépünket.
A folyamat szabályozása érdekében minden embert, aki hasz-
nálni szeretné, meg kell ismertetnünk a rendszerünkkel. Mindez
szaknyelven annyit tesz, hogy felhasználót kell létrehoznunk

a gépen, amely a használat során az adott illetõt képviseli.
Ebben a modulban hozhatunk létre új felhasználókat, új felhasz-
nálói csoportokat, és itt módosíthatjuk a tûzfalunk beállításait,
ezekre azonban egy késõbbi részben térnék ki külön. A tûzfal
egyébként arra szolgál, hogy megakadályozza a hálózat (inter-
net) irányából a számítógépünkre történõ illetéktelen behatolást.

A gép
A Hardver alatt állíthatjuk be gépünk összetevõinek sajátos-
ságait a CD-ROM-meghajtótól kezdve a hangkártyán keresztül
a lapolvasókig mindent beleértve. Használata és feladata nagy-
mértékben hasonlít a Windowsban megszokottakhoz, valamint
érvényesek rá az elõzõ cikkünkben kimondott szabályok.
Az összetevõt kiválasztva minden esetben egy listához jutunk,
ahol a felismert eszközöket látjuk, vagy egyéb esetben (például
az egér, amely minden géphez tartozik) egy listát kapunk a
használható meghajtóprogramokról. A lista megfelelõ elemére
kattintva szabhatjuk testre az adott eszközt.

Hálózati eszközök
Számtalan hálózati kapcsolatot biztosító eszközfajta közül
választhatunk ebben a modulban, s lehetõségünk nyílik
kényelmesen beállítani kapcsolatunk jellemzõit. A SuSE által
támogatott hálózati kapcsolatfajták: DSL, fax, hálózati kártya,
ISDN, modemes kapcsolat.

Hálózati szolgáltatások
A Linux számtalan hálózati szolgáltatás biztosítására képes
a webkiszolgálótól a levélkiszolgálókon keresztül a fájlkiszol-
gálókig bezárólag. Minden egyes szolgáltatás egyedi jellemzõk-
kel bír. Ezeket a jellemzõket állíthatjuk be ebben a modulban.
Kezdõk számára ez egyelõre homályos terület, hagyományos
használat során ritkán kell idekeverednünk.

Programok
A Szoftver igen fontos modul a késõbbi használat szempont-
jából, ugyanis itt gondoskodhatunk rendszerünk programál-
lományának a karbantartásáról. Frissíthetjük a rendszert a
SuSE hálózati kiszolgálóiról vagy frissítõ CD-irõl. Ekkor a jelen-
legi programok javított, jobb, biztonságosabb változatai kerül-
nek önmûködõen a programok közé. Ha nincs széles sávú
kapcsolatunk, akkor elégedjünk meg a jelenlegi rendszerünk-
kel, és ne akarjuk frissíteni. A legfontosabb lehetõség azonban
a Szoftver telepítése és eltávolítása, ám ennek megértéséhez
tegyünk egy kis kitérõt.
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Csomagkezelés
Minden terjesztés egymáshoz kapcsolódó csomagok ezreibõl
épül fel. Ezeknek a csomagoknak a karbantartását, telepítését,
eltávolítását, frissítését, egységbe szervezését nevezzük csomag-
kezelésnek. Talán könnyebb lesz megérteni, ha gondolatban
telepítünk egy csomagot. Linux alatt az egyes programok az
esetek jelentõs részében csomagok formájában állnak rendelke-
zésre. Egy ilyen csomag windowsos megfelelõje egy telepíthetõ
.exe állomány, amely indítás után az általunk meghatározott
helyre másolja magát, beállítja a saját jellemzõit, azután fut.
Eltávolításakor a telepítõprogram inverze hívódik meg, amely
törli a programot, de általában sok szemetet hagy maga után.
Linux alatt a csomag tehát egy ilyen exefájl megfelelõje, azzal az
igen fontos különbséggel, hogy a telepítõprogramokkal ellentét-
ben a csomagok nem élhetnek önálló életet, létüket a terjesztés
központi csomagkezelõ mechanizmusa szervezi rendszerbe.

Egy csomag tartalmazza, hogy hová kell települnie, milyen
alapbeállításokkal kell elindulnia, milyen más csomagokra
van szüksége a mûködéséhez (ezt nevezzük függõségnek),
hogyan távolítható el stb. Ha egy csomagot telepíteni szeret-
nénk, nem kell tudnunk róla semmit, nem kell ismernünk,
egyáltalán nem kell, hogy értsünk a tartalmazott program
felépítéséhez. Ahhoz, hogy mûködésre bírjuk, meg kell kér-
nünk a csomagkezelõt, hogy ágyazza be a csomagot a rend-
szerbe és tegye lehetõvé a használatát. Ha netán hiányozna
egy olyan csomag, amely nélkül a telepíteni kívánt egység
nem mûködhet, a csomagkezelõ figyelmeztet bennünket,
és addig nem telepíti a programot, amíg rendelkezésére nem
bocsátjuk a szükséges másik csomagot. Ilyen esetekben azon-
ban a csomag letöltési helyén fel van tüntetve, hogy milyen
függõségei vannak, s legtöbb esetben onnan le is tölthetõk.
Ezzel a csomagkezelési módszerrel egy karbantartható közpon-
tosított rendszert kapunk, amely szigorú összevontságával
biztosítja rendszerünk épségét, és ennek is köszönhetõen nem
„szemetesedik el” egykönnyen. Ezentúl a helyesen elkészített
csomagok jelentõsen megkönnyíthetik a felhasználók munkáját.

Vissza a YaST-hoz
A SuSE az RPM nevû csomagkezelõ rendszert használja. 
Ez a program tárolja a telepített csomagok listáját, sok-sok
jellemzõjüket, s ezek alapján, valamint a csomagban tárolt
adatok figyelembevételével telepíti az egyes csomagokat.
A YaST programtelepítõ modulja ennek a csomagkezelõnek
egy elõlapja (frontend), amely a csomagok profi módon történõ
kezelését teszi lehetõvé: a CD-krõl rendelkezésre álló összes
csomag kategorizált megjelenítését, kereshetõségét, adatokat

szolgáltat a csomagokról, telepíti, illetve eltávolítja az általunk
kijelölt összetevõket, így nekünk a csomagkezelés részleteirõl
szinte semmi sem kell tudnunk.

A programkezelõ modul felépítése
Az ablak bal oldali menüjében egy csoportlistát láthatunk,
erre rákattintva a jobb oldalon megjelennek az ebbe a cso-
portba tartozó csomagok. Amelyik elõtt üres jelölõnégyzet áll,
az pillanatnyilag nincsen telepítve; ami pipával jelölt, az már
a rendszer részét képezi. (Egyéb jelölésekért lásd a Szûrõ

lenyíló menü telepítési összegzés pontját.)
A jobb oldali ablakrész alján található az adott csomag adat-
panele, amely a csomag teljes nevét, rövid leírását tartalmazza,
a többi fülön belül pedig a technikai adatokat, a függõségeket
és a változatokat tünteti fel. Innen tájékozódhatunk az adott
program feladatait illetõen.
Ha a Szûrõ lenyíló menüjének következõ elemére kattintunk,
egy másik csoportosítás szerinti csomaglistát kapunk, amely-
ben az ablak jobb oldali részében az adott kategóriákba tartozó
csomagok jelennek meg.
Szenteljünk most egy kis idõt a keresésre, ugyanis ez az egyik
legfontosabb és legtöbbet használt szolgáltatás. A bal oldali ke-
resõpanelben egy cikkszó megadása után kereshetünk a csomag
nevében, leírásában, de aszerint is, hogy az adott cikkszóhoz
tartozó csomag milyen más csomagokat igényel, vagy épp mit
tartalmaz. A keresés eredménye pár másodperc alatt látható: az
összes olyan csomagot kilistázza, amelyik illeszkedik a feltételekre.
Az eredményt ugyanúgy értelmezzük, mint az eddigiek során.

Egy csomag telepítése
Példaképpen telepítsünk egy csomagot. Legyen ez a Csomag-

csoportok szûrõ alatt a Játékok kategória Logikai alkategóriá-
jának xtetris nevû csomagja. Ha nem találjuk, kíséreljük meg
a keresõ segítségével elõszedni. Tegyünk egy pipát a jelölõ-
négyzetbe, majd kattintsunk a Tovább gombra. Ha ilyenkor a
kiválasztott csomagnak függõségei vannak, a YaST figyelmeztet
bennünket, és felajánlja telepítésre a szükséges csomagokat 
– egyelõre minden esetben fogaduk el õket.
Ezek után a Linux követelni fogja tõlünk a negyedik korongot.
Teljesítsük az óhaját, majd ha a telepítés készen van, az ALT+F2
billentyûkombinációval elõhívott Futtatás panelen adjuk ki az
xtetris parancsot, és élvezzük munkánk gyümölcsét.

Hogyan tovább?
Ha már idáig eljutottunk, elmondhatjuk, hogy értünk vala-
micskét a Linuxhoz. Önigazolásképpen nem árt, ha néhány
ilyen ártalmatlan csomaggal (mint például a játékok) kísérletez-
getve megtapasztaljuk a csomagok telepítésének minden apró
fortélyát. A késõbbiek során úgyis meggyûlik majd vele a
bajunk, ha nem akaródzik rátalálni arra a csomagra, amire
szükségünk van. Ezzel a gyakorlással egyébként néhány 
– a leírás alapján számunkra kedves, hasznos – csomaggal
bõvíthetjük rendszerünk tudástárát.
A következõ cikkben bemutatásra kerülõ felhasználási terüle-
tek téma során számos csomagjavaslatot találhatunk majd
a cikkekben, amelyeknek bízvást hasznát vehetjük.
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