
alami végre elindult...
Úgy tûnik, hogy lassan
mi magyarok is kezdünk

felébredni, hiszen immár több ma-
gyar fejlesztésû Linux terjesztéssel
is büszkélkedhetünk.
Tulajdonképpen eddig is voltak
olyan hazai fejlesztésû szabad szoft-
verek, amelyeket nem csak idehaza,
hanem külföldön is elismertek, gon-
doljunk csak az Mplayerre, hogy
csak a legismertebbet említsem.
Bár a Frugalware Linux is a „nemzet-
közileg ismert” kategóriába tartozik,
külföldön valahogy többet foglalkoz-
tak vele, mint idehaza.
Ezt a hiányt kívánjuk most pótolni,
és közel egy évvel az elsõ stabil verzió
megjelenése után górcsõ alá vesszük
a a Frugalware 0.3pre2 változatot,
amely a közeljövõben megjelenõ
0.3 stabil változat második béta verzi-
ója. A Frugalware Linux fejlesztése
2003-ban kezdõdött. Fejlesztése
teljesen önálló, vagyis egyik nagy
disztribúció leszármazottjának
sem tekinthetõ. Leginkább talán
a Slackware-hez hasonlít, mivel a fej-
lesztõknek ezzel a terjesztéssel volt
komolyabb tapasztalatuk.

Telepítés
A fejlesztõk a Frugalware Linuxszal

a középhaladókat célozták meg.
Aki tehát éppen csak ismerkedik
a szabad világgal, annak elveheti
a kedvét a karakteres felületû telepítõ,
és hogy nem csillogó-villogó grafikus
sávok jelzik, hogy mennyi idõ van
még hátra a mibõl.

Ez az érzés esetleg késõbb is megma-
radhat, mivel a különbözõ beállítások
elvégzése is némileg nehezebb két-há-
rom egérkattintásnál, sõt néha itt is
karakteres felületet kell használnunk.
Aki vállalja mindezt, az cserébe egy
kiválóan mûködõ, hajlékony rend-
szert kap. 
A Frugalware Linuxot

a �www.frugalware.org oldalról tölt-
hetjük le. Amennyiben nem kiszolgá-
lón  akarjuk használni, vagyis szükség
van grafikus felületre is, akkor min-
denképpen töltsük le mindkét CD-t,
vagy eleve a DVD-s verziót szerezzük
be. Aki szeretné kihasználni gépe

64 bites adottságait, annak sem kell
másik terjesztés után néznie, hiszen
a Frugalware elérhetõ az i686-os archi-
tektúra mellett 64 bites változatban is.
A telepítés lényegében nem tér el az
ismertebb disztribúciókétól. Talán
érdemes megemlíteni, hogy bár
a rendszer alapvetõen magyar, támo-
gatja az angol, német, olasz, és szlo-
vák nyelveket is. Ez arra utal, hogy
a projekt megpróbál szakítani a másik
két magyar terjesztés filozófiájával,
vagyis nem csak a hazai piacra készíti
termékét. Nyilván éppen ezzel ma-
gyarázható, hogy a másik kettõnél
jóval többen ismerik külföldön.
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Frugalware – Egy egyszerû de nagyszerû
magyar Linux terjesztés
Frugalware, vagyis „gazdaságos áru”. Vajon mit jelenthet ez a szó?
A www.distrowatch.org  szerint ez egy magyar Linux terjesztés, amely
ráadásul benne van a TOP40-ben.
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1. ábra Felhasználói programok tekintetében bõséges választási lehetõségünk van
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Azoknak, akiknek ezt a Linuxot szán-
ták, a telepítés lépéseit valószínûleg
teljesen fölösleges lenne felsorolni. 
A vállalkozó szellemû kezdõknek
a legjobb tanács talán az, hogy ahol
nem értik, hogy mit kérdez a telepítõ,
ott egyszerûen üssenek Entert, mivel
a rendszer teljesen értelmesen meg-
adott alapértelmezésekkel rendelke-
zik. Amúgy a Frugalware honlapján
található egy magyar nyelvû telepítési
segédlet, amely lépésrõl lépésre tartal-
mazza a folyamat leírását.

Az elsõ találkozás
Miután elindult a rendszer a beje-
lentkezõ képernyõn kiválaszthatjuk,
hogy melyik ablakkezelõt szeretnénk
használni. Választék szerencsére van
bõven. A KDE és a GNOME szinte
alapfelszereltségnek számít, de megta-
lálunk még olyan közkedvelt ablakke-
zelõket is, mint az Enlightment vagy
az XFCE. Nekem a KDE és az XFCE

a kedvencem attól függõen, hogy
éppen milyen teljesítményû vason
futtatom a Linuxot. Elõször a KDE-t
próbáltam ki.
A menübõl kitûnik, hogy impozáns
mennyiségû alkalmazást sikerült

rátenni a Frugalware csapatnak
a mindössze két CD-re. Sajnos a menü
angol nyelvû, pedig azt ember azt vár-
ná, hogy egy magyar terjesztés ma-
gyarul szól majd hozzá. Természete-
sen nincs veszve semmi! Amennyiben
a DVD-s változatot választottuk, akkor
a menük eleve magyarul lesznek,
a CD-s változatot pedig a kde-i18n-hu

csomag telepítésével lehet rávenni
a szép magyar beszédre.
Kifejezett pozitívum, hogy – több
amúgy népszerû terjesztéstõl el-
térõen – kifejezetten sok program
található a menüben. Tetszetõs
az a megoldás is, hogy a progra-
mok neve mellé zárójelben oda
van írva, hogy mire valók Ez sok-
szor hasznos lehet, különösen
a kezdõ felhasználóknak, akik nem
biztosak benne, hogy mi mire való.
Persze az ilyen információ sokszor
még a gyakorlott felhasználóknak
is segíthet.
A legalapvetõbb elemek a következõk:
2.6.12-es kernel, KDE 3.4, Gnome 2.10,
GCC 4.0.1, X.org 6.8.2.
Látható, hogy a kínálat elég friss,
ami nem véletlen, hiszen a fej-
lesztõknek ez az egyik fõ célkitû-

zése. Az elsõ dolog, amit minden
terjesztés tesztelésekor megpró-
bálok beállítani, az init folyamat,
hiszen a futtatni kívánt szolgál-
tatások körét a felhasználási cél
határozza meg.
A System/Frugalware Runlevel Editor

segítségével könnyen, és gyorsan
elvégezhetjük a szükséges módosítá-
sokat. Itt beállíthatunk egyszeri elindí-
tást, illetve azt is, hogy a kérdéses
szolgáltatás minden rendszerindítás-
kor automatikusan elinduljon.
Ha azonban nem telepítettük az X
felületet, akkor a konzolon keresztül
kell mindezt megtennünk. Itt sem
vagyunk azonban egyedül a vi edi-
torral, mert segít a service progra-
mocska, amit persze csak adminiszt-
rátorként futtathatunk. Ha például
azt akarjuk, hogy a webszerver
ne induljon el, adjuk ki a
service httpd del

parancsot. Az eredeti állapotot
bármikor visszaállíthatjuk a

service httpd add

paranccsal.

412005. októberwww.linuxvilag.hu
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Csomagkezelés
A KDE menübõl a System/Frugalware

Package Manager menüponttal tudjuk
elõcsalni a csomagkezelõt, amely elsõ
ránézésre leginkább az Synaptic-hoz
hasonlít. Azzal ellentétben azonban
a Frugalware csomagkezelése nem apt
hanem pacman alapú.
Mivel valószínûleg nem sokan ismerik
a pacman csomagkezelõt, talán nem
árt néhány egyszerû utasítást itt
is ismertetni, ámbár a hivatalos
Frugalware Linux dokumentációban
részletesebb leírás is található.
A pacman amúgy C-ben íródott, ezért
érezhetõen gyorsabb a szkript alapú
csomagkezelõknél. A csomagadatbá-
zist frissíteni a

pacman -Sy

paranccsal lehet, magukat a csomago-
kat pedig a

pacman -Su

utasítással.

Ha egy adott csomagot szeretnénk
feltelepíteni, akkor a

pacman -S csomagnév 

formát használjuk. Ez a kérdéses
alkalmazást annak függõségeivel
együtt telepíti, ütközés esetén
pedig rákérdez arra, hogy eltávolít-
hatja-e a konfliktust okozó másik
csomagot.
A további lehetõségeket a pacman -h
paranccsal jeleníthetjük meg.

A hivatalos Frugalware Linux doku-
mentációból azt is megtudhatjuk,
hogyan érdemes nekiállni
a Frugalware csomagok készítésé-
nek. Természetesen a fejlesztõk
örömmel veszik az ilyen segítséget,
mivel a fejlesztés teljes mértékben
nonprofit módon folyik.

A puding próbája
Egy terjesztéssel az ember akkor
ismerkedik meg igazán, amikor
használni kezdi. Internetezésre,
zene lejátszására, videó nézésére,
és egyéb mindennapi feladatokra,
vagy éppen kiszolgálóként egy
kisebb irodában.
A Frugalware Linux jól tûrte a megpró-
báltatásokat, és gazdag programválasz-
téka révén szinte az összes, a napi
munka során felmerülõ feladatot sike-
rült megoldanom vele. Ráadásul szá-
mos esetben több program közül is
válogathattam. Találkoztam természe-
tesen kisebb hibákkal, hiányosságokkal
is a tesztelés folyamán, de mivel ez egy
béta verzió, a fejlesztõknek ezeket még
van idejük kijavítani.
Összességében elmondhatom,
hogy a Frugalware nagyon jó kis
disztribúció, és jóval több megbe-
csülést érdemelne idehaza is.
Azt hiszem eddig inkább csak
külföldön figyeltek fel rá, idehaza
nem kapott kellõ elismerést, pedig
„magyar termék”.
Telepítése egyszerû, a dokumentáció
pedig bár rövid, teljesen használható
az elsõ lépések megtételénél. Megjele-
nése tetszetõs, sok téma, és ablakkeret
közül választhatunk.

A karakteres terminálok is grafi-
kus felületen érhetõek el, így elég
kellemes és jóval átláthatóbb a meg-
jelenése. Ráadásul az mc alatt sem
esik szét a kép, mint ahogy tapasz-
taltam néhány másik terjesztésnél.
A rendszer gyors, ellenben a gra-
fikus felületû csomagkezelõt
elég lassúnak éreztem, például
a synaptic-kal szemben.
Az általam talált legnagyobb hiá-
nyosság a rendszerben az, hogy
sem a CD-ROM, sem a Pendrive nem
csatolódik fel automatikusan, ami egy
desktop rendszernél szerintem alap-
vetõ szolgáltatás. Szerencsére a fej-
lesztõk is tisztában vannak ezekkel
a problémákkal, így nyilván orvosolni
fogják azokat.
Teljesen kezdõ felhasználóknak
egyelõre nem tudom jó szívvel aján-
lani, ellenben akinek már van némi
tapasztalata a Linux rendszerekkel,
és egy jól összeállított, ugyanakkor
még sok helyen konfigurálható
rendszerre vágyik, az nyugodtan
vágjon bele a dologba.
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Horváth Ernõ
ernohorvath@gmail.com
24 éves, mûszaki infor-
matikus. Három évvel
ezelõtt ismerkedett

meg komolyabban a Linux rend-
szerekkel és emellett érdeklõdik
még a robotika és a biztonság-
technika iránt is. Ha lenne
szabadideje sokat kirándulna,
biciklizne és filmeket nézne.
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