
Elõzõ számunk CD-mellékletén a

Slackware 10.0-s operációs rendszer

kapott helyet. A visszajelzésekbõl kö-

vetkeztetve, arra jutottunk, hogy a má-

sodik korong anyagai közül is közre-

adunk jó pár elõlre elkészített csoma-

got. Ezzel is elõsegítve eme kiváló

rendszer terjedését.

SystemRescueCD
Ez a szintén Gentoo alapokkal ren-

delkezõ CD-rõl indítható linuxváltozat,

egy kitûnõ segédeszköz azoknak a ke-

zében, akik tudják, hogy a linuxszal

hogyan lehet linuxot vagy más rend-

szereket menteni. Nagyon sok segéd-

eszközt tartalmaz a rendszer, így

semmilyen feladat végrehajtása nem

okozhat gondot, használata nagyon

egyszerû, csak elindítjuk a CD-rõl és

máris nekikezdhetünk a munkának.

A fõbb rendszerelemek:

• GNU Parted – Lemezfelosztó

eszköz

• QtParted – Partition Magichoz

hasonló lemezfelosztó felület 

• Fájlrendszer-eszközök: e2fsprogs,

reiserfsprogs, xfsprogs, jfsutils,

ntfsprogs, dosfstool

• Sfdisk – felosztás tábla

mentõ/visszaállító program

Nagyon fontos lehetõség a vak fel-

használók támogatása, a Linux

Speakup 1.5-ös képernyõolvasó reme-

kül teszi a dolgát. 

Ezt a CD-t leginkább rendszermentési

feladatokra használhatjuk, arra

viszont tökéletes. A fentebbi lista 

korántsem teljes, de az ott felsorolt

programok jó esélyt adnak arra, hogy

az ember a féltve örzött, egy esetleges

rendszerösszeomlás, vagy gondatlan-

ság miatt elveszni látszó adatait meg-

menthesse. A rendszerrõl egy részle-

tesebb leírás található Fábián Zoltán

tollából a weboldalunkon.

(� http://www.linuxvilag.hu/

system_rescue)

BitDefender
A BitDefender család, szinte minden-

féle vírussal kapcsolatos gondra nyújt

megoldást, a mellékleten a BitDefen-

der for Linux Mailserver, BitDefender

for Samba Servers és a webes (web-

min) karbantaró felület található meg. 

BitDefender for Linux Mailserver
A leveleket közvetlenül a levelezõ

kiszolgálón ellenõrzi és a fertõzött

üzeneteket hatástalanítja. Függetlenül

a fogadott vagy küldött üzenet formá-

tumától, a mellékletek számától és

beágyazott mélységétõl, BitDefender

védelmet nyújt a fertõzött küldemé-

nyekkel szemben. Részletes jelentést

küld a rendszergazdának ezzel is se-

gítve a rendszer karbantartását. Támo-

gatott levelezõ kiszolgálók: Sendmail,

Qmail, Postfix. Szolgáltatások:

• vírusellenõrzés, az üzenetet és mel-

lékleteit is ellenõrzi anélkül hogy lé-

nyeges terhelést róna a kiszolgálóra

• gyors mûködés, több címzettnek

küldött levelek csak egyszer

kerülnek ellenõrzésre, nem 

pedig minden egyes üzenet

továbbításkor

• beépített SPAM szûrõ

• telepítés internetrõl, a telepítés

konzolon kiadott paranccsal

indítható: 

wget -q -O -
http://linux.bitdefender.com/
webinstall.sh | sh 

• egyszerû telepítés és üzemeltetés 

• az anti-vírus védelem egyszerûen

beállítható bármilyen Linux-

változaton 

• figyelmeztetõ üzenet küldése 

• vírusos küldemény észlelésekor 

jelentést küld a rendszergazda 

számára

• részletes jelentés és statisztika 

• automatikusan készülõ jelentés az

ellenõrzött, fertõzött, hatástala-

nított, törölt és kiszûrt üzenetekrõl 

• automatikus frissítés 

• az okos anti-vírus adatbázis

frissítés folyamatosan biztosítja az

email védelem megbízhatóságát 

• moduláris felépítés 

• távoli felügyelet támogatása 

BitDefender for Samba Servers
A BitDefender anti-virus felületfüg-

getlen motorja valós idejû védelmet

nyújt a Windows, Dos, Linux és Unix

vírusok és trójai programok ellen. 

Az alkalmazott belsõ gyorsótár-techno-

lógiának köszönhetõen a valós idejû

állományok ellenõrzési sebessége na-

gyon jó. Támogatott Samba kiszolgálók:

v2.2.x és 3.0. Rendszerkövetelmény:

• Minimum P II 300 Mhz, 64 MB 

• Linux rendszer: 

kernel 2.4.x glibc 2.2.3

• Samba kiadás: v2.2.x vagy 3.0 

Rendszermag
A legfrisebb rendszermagforrások is

helyet kaptak a korongon.
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