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Az útmutatóról
A jelen útmutató professzionális hálózati rendszergazdáknak és rendszeradminisztrátoroknak készült, a SUSE Linux Enterprise® rendszerek tényleges megtervezése, üzembe
helyezése, beállítása és üzemeltetése során történő használatra. Mint ilyen, kizárólag
az a célja, hogy garantálja a SUSE Linux Enterprise helyes beállítását és azt, hogy a
hálózat igényelt szolgáltatásai helyesen működjenek, ahogy a rendszer kezdeti telepítése
után. A jelen útmutató nem foglalkozik annak biztosításával, hogy a SUSE Linux Enterprise megfelelő kompatibilitást nyújtson a vállalati alkalmazásszoftverekhez, vagy
hogy az alap funkcionalitása egyáltalán megfelel-e ezeknek a követelményeknek. Feltételezzük, hogy megtörtént a teljeskörű igényfelmérés és ennek alapján kérték a rendszer
telepítését, vagy hogy egy teszttelepítés zajlik pontosan egy ilyen igényfelmérés céljából.
A jelen útmutató a következő részekből áll:
Üzembe helyezés
A SUSE Linux Enterprise telepítése előtt válassza ki az adott helyzetnek legmegfelelőbb üzembe helyezési stratégiát és lemezkonfigurációt. Ismerje meg, hogyan
történik a rendszer kézi telepítése, hogyan lehet hálózatról telepíteni, és hogyan
automatikusan. A telepített rendszert állítsa be a YaST segítségével, hogy még
jobban megfeleljen az igényeknek.
Adminisztráció
A SUSE Linux Enterprise számos eszközt kínál a rendszer különböző aspektusainak
testreszabásához. Ez a rész ezek közül mutat be néhányat.
Rendszer
Ebben a részben az alapul szolgáló operációs rendszert ismerheti meg közelebbről.
A SUSE Linux Enterprise sokféle hardverarchitektúrát támogat. Ezt felhasználva
hatékonyabban adaptálhatja saját alkalmazásait a SUSE Linux Enterprise rendszeren
való futtatáshoz. A rendszertöltő és a rendszerindítási folyamat ismerete segít
megismerni a Linux-rendszer működését és azt, hogy hogyan tudnak az egyedi
parancsfájlok és alkalmazások jól illeszkedni hozzá.
Szolgáltatások
A SUSE Linux Enterprise hálózati operációs rendszer. A SUSE® Linux Enterprise
Desktop tartalmaz klienstámogatást számos hálózati szolgáltatáshoz. Jól illeszkedik
heterogén, MS Windows klienseket és kiszolgálókat is tartalmazó környezetekbe.

Biztonság
A SUSE Linux Enterprise jelen kiadása számos, a biztonsággal kapcsolatos funkciót tartalmaz. Része a Novell® AppArmor, amelynek használata esetén az alkalmazások a jogosultságok korlátozásával védhetők. Szó kerül a biztonságos bejelentkezésre, a tűzfal használatára, valamint a fájlrendszer titkosítására is.
Hibaelhárítás
A SUSE Linux Enterprise alkalmazások, eszközök és dokumentáció széles körét
tartalmazza szükség esetére. A SUSE Linux Enterprise rendszerekben előforduló
néhány gyakoribb hibát és megoldásaikat részletesen is áttekintjük.

1 Visszajelzés
Szeretnénk, ha közölné velünk a jelen kézikönyvvel és a termék egyéb dokumentációival
kapcsolatos megjegyzéseit és javaslatait. Kérjük használja az online dokumentáció
egyes oldalainak alján található Felhasználói megjegyzések funkciót, és oda írja be az
észrevételeit.

2 Dokumentáció frissítései
A jelen dokumentáció legfrissebb változata a SUSE Linux Enterprise Desktop webhelyen
[http://www.novell.com/documentation/sled10/index.html] található.

3 További dokumentáció
A termékkel kapcsolatos további dokumentáció: http://www.novell.com/
documentation/sled10/index.html:
GNOME felhasználói kézikönyv
Átfogó kézikönyv a GNOME asztali környezetről és legfontosabb alkalmazásairól.
KDE felhasználói kézikönyv
Átfogó kézikönyv a KDE asztali környezetről és legfontosabb alkalmazásairól.
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Telepítési útmutató

Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv
Részletes adminisztrátori kézikönyv a Novell AppArmorról, amely bemutatja, hogyan korlátozhatók az alkalmazások a környezet nagyobb biztonsága érdekében.
A SUSE® Linux Enterprise Server termékkel kapcsolatos dokumentációk áttekintése:
http://www.novell.com/documentation/sles10/index.html. Kifejezetten a SUSE Linux Enterprise Server rendszerhez az alábbi kézikönyvek állnak
rendelkezésre:
Start-Up Guide
Alapszintű információ a telepítési típusokról és a velük kapcsolatos munkafolyamatokról.
Architecture-Specific Information
Architektúraspecifikus információ, amelyre szükség lehet egy SUSE Linux Enterprise Server rendszer telepítésének előkészítéséhez.
Installation and Administration
A SUSE Linux Enterprise Server részletes telepítési és adminisztrátori kézikönyve.
Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv
Részletes adminisztrátori kézikönyv a Novell AppArmorról, amely bemutatja, hogyan korlátozhatók az alkalmazások a környezet nagyobb biztonsága érdekében.
Tárolóadminisztrátori kézikönyv
Bevezetés a SUSE Linux Enterprise rendszereken használható különféle tárolóeszközök kezelésébe.
Heartbeat Guide
Részletes adminisztrátori kézikönyv magas rendelkezésre állású rendszerek kialakításához a Heartbeat segítségével.
Novell Virtualization Technology User Guide
Bevezető a SUSE Linux Enterprise alapú virtualizációs megoldásokba és a Xen*
virtualizációs technológiába.
A kézikönyv számos fejezete tartalmaz hivatkozásokat további dokumentációs erőforrásokra. Ide tartozik például a rendszeren belül található további dokumentáció, valamint
az Interneten elérhető egyéb anyagok.

Az útmutatóról
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4 Jelölések a dokumentációban
Ebben a kézikönyvben a következő tipográfiai jelöléseket használjuk:
• /etc/passwd fájlnevek és könyvtárnevek
• Helyőrző: helyettesítse be a helyőrző mezőt az aktuális értékkel
• Elérési út: a környezettől függően változó elérési út
• ls, --help: parancsok, beállítások és paraméterek
• felhasználó: felhasználók vagy csoportok
• Alt, Alt + F1: az a billentyű, vagy billentyűkombináció, melyet meg kell nyomni.
A billentyűk nagybetűvel vannak feltüntetve úgy, ahogy a klaviatúrán vannak
• Fájl, Fájl > Mentés másként: menüelemek, gombok
• Táncoló pingvinek (Pingvinek fejezet, ↑ egy másik kézikönyv): Ez egy utalás egy
másik kézikönyvben lévő fejezetre.

xvi
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I. rész - Üzembe helyezés

SUSE Linux Enterprise Desktop
rendszerek tervezése

1

Ez a fejezet elsősorban a vállalati rendszergazdák számára készült, akik feladata a SUSE® Linux Enterprise Desktop telepítése a telephelyen. A SUSE Linux Enterprise
Desktop egész telephelyre kiterjedő telepítése gondos tervezést igényel és az alábbi
kérdések megfontolását:
Milyen célokra fogják használni a SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomásokat?
Határozza meg, hogy milyen célokra kívánják használni a SUSE Linux Enterprise
Desktop rendszereket, és ügyeljen rá, hogy a hardver és a szoftver megfeleljen
ezeknek az igényeknek. Érdemes tesztelni egy gépen a telepített rendszert, mielőtt
az egész telephelynek nekifognának.
Hány munkaállomást kell telepíteni?
Határozza meg a SUSE Linux Enterprise Desktop-bevezetés méretét. A telepíteni
tervezett rendszerek számától függően fontolja meg a különféle telepítési megközelítéseket – akár egy tömeges telepítését is, a SUSE Linux Enterprise egyedi AutoYaST technológiájának használatával. További információ erről a témakörről:
2. fejezet - Üzembe helyezési stratégiák (7. oldal).
Hogyan érkeznek meg a szoftverfrissítések a rendszerekre?
A Novell által biztosított összes szoftverfrissítést a regisztrált felhasználók letölthetik. Regisztráció után a javítások adatbázisa a http://www.novell.com/
suselinuxportal címen található.
Van-e szükség segítségre a helyi bevezetésnél?
A Novell oktatási, támogatási és tanácsadási szolgáltatásokat biztosít a SUSE Linux
Enterprise Desktop termékkel kapcsolatos minden témához. További információk
erről: http://www.novell.com/products/desktop/.

SUSE Linux Enterprise Desktop rendszerek tervezése
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1.1 Hardverkövetelmények
A SUSE Linux Enterprise Desktop használatához, a SUSE Linux Enterprise Desktop
rendszer sikeres telepítéséhez és futtatásához bizonyos minimális hardverkövetelményeket teljesíteni kell. A SUSE Linux Enterprise Desktop minimális telepítése, amely tartalmazza a legalapvetőbb lényeges szoftvereket és egy minimális grafikus felhasználói
felületet, legalább a következőket igényli:
• Intel* Pentium* III, 500 MHz
• 256 MB fizikai RAM
• 800 MB szabad merevlemez-terület
• 800 x 600 monitorfelbontás
A SUSE Linux Enterprise Desktop egy szokásos telepítéséhez, beleértve a tetszés szerinti asztali környezetet (GNOME vagy KDE) és alkalmazások széles körét, az alábbi
konfiguráció ajánlott:
• Intel Pentium IV, 2,4 GHz vagy jobb, vagy bármilyen AMD64 vagy Intel 64 processzor
• 1–2 fizikai CPU
• 512 MB fizikai RAM (vagy több)
• 1024 x 768 monitorfelbontás (vagy több)

1.2 Érvek a SUSE Linux Enterprise
Desktop használata mellett
Fontolja meg az alábbi szempontokat, miközben a SUSE Linux Enterprise Desktop
használatát fontolgatja és amíg megállapítja a telepítendő rendszerek pontos célját:
Alkalmazások bőséges választéka
A SUSE Linux Enterprise Desktop rendszert bőséges szoftverválasztéka vonzó
alternatívává teszi mind a vállalati környezetben dolgozó professzionális felhasz-
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nálók, mind az otthoni és kisebb hálózati környezetekben dolgozó felhasználók
számára.
Egyszerű kezelhetőség
A SUSE Linux Enterprise Desktop mindjárt két vállalati szintű asztali környezetet
(GNOME és KDE) is tartalmaz. Mindkettő lehetővé teszi a Linux-rendszerek fokozatos, kényelmes megismerését, ugyanakkor a felhasználók hatékonyságának és
termelékenységének megőrzését. Az asztali környezeteket részletesen a GNOME
felhasználói kézikönyv és KDE felhasználói kézikönyv könyvek írják le.
Mobil felhasználók támogatása
Mivel a NetworkManager technológia teljes mértékben integrálva van a SUSE Linux
Enterprise Desktop rendszerbe és a két asztali környezetbe, a mobil felhasználók
élvezhetik a vezetékes és vezetéknélküli hálózatokba való egyszerű belépés és a
hálózatok közötti váltás minden előnyét.
Problémamentes integráció a meglévő hálózatokkal
A SUSE Linux Enterprise Desktop úgy készült, hogy igazán sokoldalúan vehessen
részt a hálózatokban. Számos különböző hálózattípust ismer:
Tisztán linuxos hálózatok A SUSE Linux Enterprise Desktop tisztán linuxos
kliens, amely támogatja a hagyományos Linux- és UNIX*-környezetekben használt
összes szokásos protokollt. Kiválóan beilleszkedik az egyéb SUSE Linux és SUSE
Linux Enterprise gépekből álló hálózatokba. Használható LDAP-, NIS- és helyi
hitelesítés egyaránt.
Windowsos hálózatok A SUSE Linux Enterprise Desktop képes használni az
Active Directoryt hitelesítési forrásként. Felkínálja a biztonságos és stabil Linux
operációs rendszer minden előnyét, ugyanakkor kényelmesen együtt lehet működni
a windowsos kliensekkel és kezelhetők a windowsos felhasználói adatok is a linuxos
kliensről. Ezt a funkciót részletesen a 12. fejezet - Active Directory-támogatás
(323. oldal) részben tárgyaljuk.
Windows- és Novell-hálózatok Mivel a Novell és a Novell hálózati szakértelme
áll mögötte, a SUSE Linux Enterprise Desktop természetes módon kínál támogatást
a Novell technológiáihoz, mint a GroupWise, a Novell Client for Linux, az iPrint,
illetve képes használni a Novell eDirectory címtárszolgáltatást hitelesítéshez.
Alkalmazásbiztonság Novell AppArmor használatával
A SUSE Linux Enterprise Desktop extra védelmet kínál az alkalmazásokhoz azáltal,
hogy lehetővé teszi kifejezetten az alkalmazásokhoz hangolt biztonsági profilok
SUSE Linux Enterprise Desktop rendszerek tervezése
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alkalmazását. További részletek a Novell AppArmor működéséről: http://www
.novell.com/documentation/apparmor/.
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Üzembe helyezési stratégiák
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Számos megközelítést lehet alkalmazni nagyobb mennyiségű SUSE® Linux Enterprise
rendszer üzembe helyezésére. Különféle megközelítések közül választhat: végezhet
helyi telepítést fizikai adathordozókról, de használhat hálózati telepítési kiszolgálót is
rendszerek tömeges üzembe helyezéséhez, távolról vezérelt, nagymértékben testreszabott,
mégis automatizált telepítési eljárásokkal. Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő
módszert.
TIPP: Xen virtualizáció és a SLED használata
A Xen virtualizációs technológia kiválóan használható a SUSE Linux Enterprise
Desktop virtuális példányainak tesztelésére a tényleges hardverre telepítés előtt.
Kísérletezhet akár alapszintű "Windows* SLED alatt"-rendszerekkel is. További
információ a SUSE Linux Enterprise alatt elérhető virtualizációs technológiáról:
http://www.novell.com/documentation/vmserver/index.html.

2.1 Telepítés max. 10 munkaállomásig
Ha a SUSE Linux Enterprise üzembe helyezése során mindössze 1–10 munkaállomást
kell csak telepíteni, a legegyszerűbb és legkevésbé bonyolult módszer a SUSE Linux
Enterprise üzembe helyezésére a közönséges kézi telepítés (leírása: 3. fejezet - Telepítés
a YaST segítségével (19. oldal)). A kézi telepítés többféle módon is történhet, az igényektől függően:

Üzembe helyezési stratégiák
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Telepítés a SUSE Linux Enterprise adathordozójáról (8. oldal)
Érdemes ezt a megközelítést alkalmazni, ha mindössze egyetlen, hálózatra nem is
csatlakozó munkaállomást telepít.
Telepítés hálózati kiszolgálóról SLP használatával (8. oldal)
Érdemes ezt a megközelítést alkalmazni, ha egy vagy csak néhány munkaállomást
kell telepíteni, és elérhető egy SLP-n keresztül meghirdetett hálózati telepítési kiszolgáló.
Telepítés hálózati kiszolgálóról (9. oldal)
Érdemes ezt a megközelítést alkalmazni, ha egy vagy csak néhány munkaállomást
kell telepíteni, és elérhető egy hálózati telepítési kiszolgáló.
2.1 táblázat Telepítés a SUSE Linux Enterprise adathordozójáról
Telepítési forrás
Kézi beavatkozást igényelő
feladatok

SUSE Linux Enterprise adathordozó-csomag
• A telepítési adathordozó behelyezése
• A telepítés céljául szolgáló gép elindítása
• Az adathordozó cseréje
• A YaST telepítési hatókörének megállapítása
• A rendszer beállítása a YaST rendszer segítségével

Távolról irányított feladatok Nincs
Részletek

3.1.2. szakasz - Telepítés a SUSE Linux Enterprise
adathordozóiról (lemezekről) (20. oldal)

2.2 táblázat Telepítés hálózati kiszolgálóról SLP használatával
Telepítési forrás

Kézi beavatkozást igényelő feladatok
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A SUSE Linux Enterprise telepítési adathordozóját tartalmazó hálózati telepítési kiszolgáló
• A rendszerindító lemez behelyezése

• A telepítés céljául szolgáló gép elindítása
• A YaST telepítési hatókörének megállapítása
• A rendszer beállítása a &yast segítségével
Távolról irányított feladatok

Nincs, de az eljárás kombinálható a VNC-vel.

Részletek

3.1.3. szakasz - Telepítés hálózati kiszolgálóról SLP
használatával (21. oldal)

2.3 táblázat Telepítés hálózati kiszolgálóról
Telepítési forrás

Kézi beavatkozást igényelő feladatok

A SUSE Linux Enterprise telepítési adathordozóját tartalmazó hálózati telepítési kiszolgáló
• A rendszerindító lemez behelyezése
• Rendszerindítási paraméterek megadása
• A telepítés céljául szolgáló gép elindítása
• A YaST telepítési hatókörének megállapítása
• A rendszer beállítása a &yast segítségével

Távolról irányított felada- Nincs, de a módszer kombinálható VNC-vel
tok
Részletek

3.1.4. szakasz - Telepítés hálózati forrásból SLP nélkül
(21. oldal)

Üzembe helyezési stratégiák
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2.2 Telepítés max. 100
munkaállomásig
Ahogy egyre több munkaállomások kell telepíteni, egyre kevésbé akarja az ember
egyesével telepítgetni és beállítgatni őket. Számos automatizált és félig automatizált
megközelítés létezik, továbbá számos lehetőség közül választhat a telepítés minimális
felhasználói beavatkozással (vagy teljesen automatikusan) történő végrehajtásához.
Mielőtt azonban egyből a teljesen automatizált megközelítésre szavazna, vegye figyelembe, hogy mennél bonyolultabb a helyzet, annál tovább tart az előkészítés. Ha szorít
az idő az üzembe helyezés kapcsán, jó ötlet lehet egy kevésbé összetett megközelítés
alkalmazása, amelyik gyorsabban végrehajtható. Az automatizálás előnyei nagyon sok
egyforma gép üzembe helyezésekor, illetve a távoli telepítésekkor jelentkeznek.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – statikus hálózati beállítások (11. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni kis és közepes rendszerekhez, statikus hálózati beállítások esetén. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra és egy VNCmegjelenítő alkalmazásra van szükség.
Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – dinamikus hálózati beállítások (12. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni kis és közepes rendszerekhez, DHCP-n
keresztüli dinamikus hálózati beállítások esetén. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra és egy VNC-megjelenítő alkalmazásra van szükség.
Távoli telepítés VNC-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és Wake-on-LAN (12. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni kis és közepes rendszerekhez, amelyeket
a hálózaton keresztül kell telepíteni, a telepítési célok fizikai érintése nélkül. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra, hálózati rendszerképekre, hálózatról indítható
célhardverre és egy VNC-megjelenítő alkalmazásra van szükség.
Egyszerű távoli telepítés SSH-n keresztül – statikus hálózati beállítások (13. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni kis és közepes rendszerek esetén, statikus
hálózati beállítások mellett. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra és SSH-kliensalkalmazásra van szükség.
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Távoli telepítés SSH-n keresztül – dinamikus hálózati beállítások (14. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni kis és közepes rendszerekhez, DHCP-n
keresztüli dinamikus hálózati beállítások esetén. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra és SSH-kliensalkalmazásra van szükség.
Távoli telepítés SSH-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és Wake-on-LAN (14. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni kis és közepes rendszerekhez, amelyeket
a hálózaton keresztül kell telepíteni, a telepítési célok fizikai érintése nélkül. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra, hálózati rendszerképekre, hálózatról indítható
célhardverre és SSH-kliensalkalmazásra van szükség.
Egyszerű tömeges telepítés (15. oldal)
Ez a megközelítést érdemes alkalmazni, ha nagyon sok egyforma gépet kell
üzembe helyezni. Ha hálózati rendszerindítást állít be, akkor nem is kell fizikailag
jelen lenni a célrendszereknél. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra, távoli
vezérlési alkalmazásra (például egy VNC-megjelenítőre vagy egy SSH-kliensre),
valamint egy AutoYaST konfigurációs profilra van szükség. Hálózati rendszerindítás
esetén hálózati rendszerképekre és hálózatról indítható célhardverre is szükség van.
Szabály alapú automatikus telepítés (16. oldal)
Érdemes ezt a megközelítést alkalmazni, ha nagyon sok gépet kell üzembe helyezni,
de különféle típusú hardveren. Ha hálózati rendszerindítást állít be, akkor nem is
kell fizikailag jelen lenni a célrendszereknél. Hálózatra, hálózati telepítési kiszolgálóra, távoli vezérlési alkalmazásra (például egy VNC-megjelenítőre vagy egy
SSH-kliensre), valamint többféle AutoYaST konfigurációs profilra van szükség,
továbbá egy szabálybeállításra az AutoYaST-hoz. Hálózati rendszerindítás esetén
hálózati rendszerképekre és hálózatról indítható célhardverre is szükség van.
2.4 táblázat Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – statikus hálózati beállítások
Telepítési forrás
Előkészületek

Hálózat
• Telepítési forrás beállítása
• Rendszerindítás a telepítési adathordozóról

Vezérlés és figyelés

Távoli: VNC

Legalkalmasabb környezet

kis és közepes rendszerek külöböző típusú hardverrel

Üzembe helyezési stratégiák
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Hátrányok

• Minden gépet egyenként kell beállítani
• Fizikai hozzáférésre van szükség a rendszerindításhoz

Részletek

4.1.1. szakasz - Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – statikus hálózati konfiguráció (44. oldal)

2.5 táblázat Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – dinamikus hálózati
beállítások
Telepítési forrás
Előkészületek

Hálózat
• Telepítési forrás beállítása
• Rendszerindítás a telepítési adathordozóról

Vezérlés és figyelés

Távoli: VNC

Legalkalmasabb környezet

kis és közepes rendszerek külöböző típusú hardverrel

Hátrányok

• Minden gépet egyenként kell beállítani
• Fizikai hozzáférésre van szükség a rendszerindításhoz

Részletek

4.1.2. szakasz - Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – dinamikus hálózati beállítások (45. oldal)

2.6 táblázat Távoli telepítés VNC-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és
Wake-on-LAN
Telepítési forrás
Előkészületek
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Hálózat
• Telepítési forrás beállítása

• DHCP, TFTP, PXE-rendszerindítás és WOL beállítása
• Rendszerindítás a hálózatról
Vezérlés és figyelés
Legalkalmasabb környezet

Távoli: VNC
• kis és közepes rendszerek külöböző típusú hardverrel
• Teljesen távoli telepítés; többtelephelyes üzembe
helyezés

Hátrányok

Minden gépet egyenként kell beállítani

Részletek

4.1.3. szakasz - Távoli telepítés VNC-n keresztül –
PXE-s rendszerindítás és Wake-on-LAN (47. oldal)

2.7 táblázat Egyszerű távoli telepítés SSH-n keresztül – statikus hálózati beállítások
Telepítési forrás
Előkészületek

Hálózat
• Telepítési forrás beállítása
• Rendszerindítás a telepítési adathordozóról

Vezérlés és figyelés
Legalkalmasabb környezet

Távoli: SSH
• kis és közepes rendszerek külöböző típusú hardverrel
• Alacsony sávszélesség a cél felé

Hátrányok

• Minden gépet egyenként kell beállítani

Üzembe helyezési stratégiák
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• Fizikai hozzáférésre van szükség a rendszerindításhoz
Részletek

4.1.4. szakasz - Egyszerű távoli telepítés SSH-n keresztül – statikus hálózati beállítások (48. oldal)

2.8 táblázat Távoli telepítés SSH-n keresztül – dinamikus hálózati beállítások
Telepítési forrás
Előkészületek

Hálózat
• Telepítési forrás beállítása
• Rendszerindítás a telepítési adathordozóról

Vezérlés és figyelés
Legalkalmasabb környezet

Távoli: SSH
• kis és közepes rendszerek külöböző típusú hardverrel
• Alacsony sávszélesség a cél felé

Hátrányok

• Minden gépet egyenként kell beállítani
• Fizikai hozzáférésre van szükség a rendszerindításhoz

Részletek

4.1.5. szakasz - Egyszerű távoli telepítés SSH-n keresztül – dinamikus hálózati beállítások (49. oldal)

2.9 táblázat Távoli telepítés SSH-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és
Wake-on-LAN
Telepítési forrás
Előkészületek
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Hálózat
• Telepítési forrás beállítása

• DHCP, TFTP, PXE-rendszerindítás és WOL beállítása
• Rendszerindítás a hálózatról
Vezérlés és figyelés
Legalkalmasabb környezet

Távoli: SSH
• kis és közepes rendszerek külöböző típusú hardverrel
• Teljesen távoli telepítés; többtelephelyes üzembe
helyezés
• Alacsony sávszélesség a cél felé

Hátrányok

Minden gépet egyenként kell beállítani

Részletek

4.1.6. szakasz - Távoli telepítés SSH-n keresztül – PXEs rendszerindítás és Wake-on-LAN (51. oldal)

2.10 táblázat Egyszerű tömeges telepítés
Telepítési forrás
Előkészületek

Lehetőleg hálózat
• Hardverinformáció begyűjtése
• AutoYaST profil létrehozása
• A telepítési kiszolgáló beállítása
• A profil szétosztása
• Hálózati rendszerindítás (DHCP, TFTP, PXE, WOL)
beállítása
vagy
A cél elindítása a telepítési adathordozóról

Üzembe helyezési stratégiák
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Vezérlés és figyelés
Legalkalmasabb környezet

Helyi vagy távoli VNC-n vagy SSH-n keresztül
• Nagy környezetek
• Egyforma hardver
• Nincs hozzáférés a rendszerhez (hálózati rendszerindítás)

Hátrányok

Csak egyforma hardverű gépeken használható

Részletek

5.1. szakasz - Egyszerű tömeges telepítés (83. oldal)

2.11 táblázat Szabály alapú automatikus telepítés
Telepítési forrás
Előkészületek

Lehetőleg hálózat
• Hardverinformáció begyűjtése
• AutoYaST profilok létrehozása
• AutoYaST szabályok létrehozása
• A telepítési kiszolgáló beállítása
• A profil szétosztása
• Hálózati rendszerindítás (DHCP, TFTP, PXE, WOL)
beállítása
vagy
A cél elindítása a telepítési adathordozóról

Vezérlés és figyelés
Legalkalmasabb környezet
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Helyi vagy távoli SSH-n vagy VNC-n keresztül
• Változó hardver

• Többtelephelyes üzembe helyezéss
Hátrányok

Bonyolult szabályokat kell készíteni

Részletek

5.2. szakasz - Szabályalapú automatikus telepítés
(96. oldal)

2.3 Több mint 100 munkaállomás
telepítése
A közepes rendszerek telepítésével kapcsolatban (2.1. szakasz - Telepítés max. 10
munkaállomásig (7. oldal)) felhozott legtöbb megfontolás ugyanúgy érvényes nagyméretű üzembe helyezések esetén. Azonban ahogy nő a telepítési célok száma, az automatizált telepítési módszer hátrányai egyre inkább lecsökkennek az előnyökhöz képest.
Érdemes akár komoly időt is rászánni egy kifinomult szabály- és osztály-keretrendszer
kidolgozására az AutoYaST-ban, amely megfelel a nagyon nagy méretű üzembe helyezendő rendszernek. Az, ha nem kell fizikailag ott lenni minden egyes célgépnél, rengeteg
időt tud megtakarítani, a telepítési projekt méretének függvényében.

Üzembe helyezési stratégiák
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A SUSE Linux Enterprise® rendszer telepítéséhez használja a YaST-ot, a rendszer
központi telepítő- és konfigurációs eszközét. A YaST átvezet a rendszer telepítésének
és alapszintű beállításának folyamatán. A telepítési és beállítási folyamat során a YaST
megvizsgálja mind a meglévő rendszer beállításait, mind a hardverkomponenseket, és
ezen adatok alapján javasol telepítési beállításokat. Alapértelmezés szerint a YaST a
képernyő bal oldalán jeleníti meg a telepítési lépéseket, és online súgót biztosít mindegyik lépéshez. Kattintson a Súgó gombra a súgószöveg megtekintéséhez és a Lépések
gombra az áttekintésre visszakapcsoláshoz.
Ha most először használja a SUSE Linux Enterprise rendszert, akkor érdemes követni
a YaST legtöbb alapértelmezett javaslatát. Az itt leírt beállítások azonban módosíthatók
is,és a rendszer finomhangolható az igényekhez és kívánságokhoz. Az alap rendszerbeállítások, például a felhasználói fiókok vagy a rendszer nyelve, szintén módosíthatók
a telepítés folyamat után.

3.1 A rendszer elindítása a
telepítéshez
A SUSE Linux Enterprise telepíthető helyi telepítési forrásokból, mint a SUSE Linux
Enterprise CD-i vagy DVD-i, de hálózati forrásokból is, FTP-, HTTP-, SLP- vagy NFSkiszolgálóról. A fenti megközelítések mindegyikének esetében szükség van a rendszer
fizikai elérésére a telepítéshez, illetve a telepítés utáni felhasználói beavatkozáshoz. A
telepítési folyamat lényegében ugyanaz, telepítési forrástól függetlenül.
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3.1.1 Indítási lehetőségek
A CD-ről vagy DVD-ről indításon túl egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak. Ezek
használhatók például, ha problémák merülnek fel a CD-ről vagy DVD-ről indítás során.
E lehetőségeket írja le az 3.1. táblázat - Indítási lehetőségek (20. oldal) táblázat.
3.1 táblázat Indítási lehetőségek
Indítási lehetőség

Leírás

DVD/CD-ROM

Ez a legegyszerűbb indítási lehetőség. Ez akkor használható,
ha a rendszer rendelkezik a Linux által támogatott helyi CDvagy DVD-olvasóval.

Hajlékonylemez

Az indítólemezek létrehozásához szükséges rendszerképeket
az 1. CD /boot könyvtára tartalmazza. A README fájl
ugyanebben a könyvtárban található.

PXE vagy BOOTP

A rendszer BIOS-ának és firmware-jének támogatnia kell ezt
a funkciót és a rendszerindító szervernek a hálózatban elérhetőnek kell lennie. Ezt a feladatot egy másik SUSE Linux Enterprise rendszer is betöltheti.

Merevlemez

A SUSE Linux Enterprise merevlemezről is indítható. Ehhez
az 1. CD /boot/loader könyvtárában található kernelt
(linux) és telepítési rendszert (initrd) másolja át a merevlemezre és a rendszertöltőnek adja meg a megfelelő bejegyzést.

3.1.2 Telepítés a SUSE Linux Enterprise
adathordozóiról (lemezekről)
A telepítéshez helyezze be az első CD-t vagy DVD-t a rendszer megfelelő meghajtójába.
Ezután indítsa újra a számítógépet, hogy a telepítőprogram elinduljon a meghajtóban
lévő adathordozóról és megjelenjen a rendszerindítási képernyő.
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3.1.3 Telepítés hálózati kiszolgálóról SLP
használatával
Ha a hálózati környezet támogatja az OpenSLP használatát és a hálózati telepítési forrás
úgy lett beállítva, hogy meghirdesse magát OpenSLP-n, akkor indítsa el a rendszert az
adathordozókról vagy valamilyen más módon. A rendszerindítási képernyőn válassza
ki a kívánt telepítési módot. Nyomja meg az F3, majd az F4 billentyűt és válassza ki az
SLP menüpontot.
A telepítőprogram lekéri a hálózati telepítés forrás helyét OpenSLP-n keresztül és beállítja a hálózati kapcsolatot DHCP-vel. Ha nem sikerül a hálózati konfiguráció DHCPvel beállítása, akkor a megjelenő ablakban írja be kézzel a szükséges paramétereket. A
telepítés ezután a szokásos módon folytatódik.

3.1.4 Telepítés hálózati forrásból SLP nélkül
Ha a hálózati környezet nem támogatja az OpenSLP használatát a hálózati telepítési
források lekéréséhez, akkor indítsa el a rendszert az adathordozókról vagy valamilyen
más módon. A rendszerindítási képernyőn válassza ki a kívánt telepítési módot.
Nyomja meg az F3, majd az F4 billentyűt és válassza ki a kívánt hálózati protokollt
(NFS, HTTP, FTP vagy SMB). Adja meg a kiszolgáló címét és a telepítési adathordozó
elérési útját.
A telepítőprogram lekéri a hálózati telepítés forrás helyét OpenSLP-n keresztül és beállítja a hálózati kapcsolatot DHCP-vel. Ha nem sikerül a hálózati konfiguráció DHCPvel beállítása, akkor a megjelenő ablakban írja be kézzel a szükséges paramétereket. A
telepítés ezután a szokásos módon folytatódik.

3.2 A telepítés folyamata
A SUSE Linux Enterprise telepítése három fő részre oszlik: előkészítés, telepítés, beállítás. Az előkészítési szakaszban egyes alapparamétereket kell megadni, például a
nyelvet, az időt és a használni kívánt asztali környezetet. A telepítési fázisban kell eldönteni, hogy milyen szoftvert kíván telepíteni és hova, valamint hogyan akarja elindítani a telepített rendszert. A telepítés befejezése után a gép újraindul, immár az újonnan
telepített rendszerrel, és elindul a beállítás. Ebben a szakaszban kell megadni a felhasz-
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nálókat és jelszavkat, valamint beállítani a hálózati és Internet-hozzáférést, továbbá az
egyes hardverkomponenseket (mint pl. a nyomtatók).

3.3 A rendszerindítási képernyő
A rendszerindítási képernyőn megjelenik egy sor lehetőség a telepítési eljárással kapcsolatban. A Rendszertöltés merevlemezről menüponttal elindítható a telepített rendszer
és ez is van kiválasztva alapértelmezésként, mert a CD-t (DVD-t) gyakran felejtik bent
a meghajtóban. A rendszer telepítéséhez válassza ki a kívánt telepítési paramétereket
a nyíl billentyűkkel. A fontosabb választható lehetőségek:
Telepítés
A szokásos telepítési mód. Az összes modern hardverfunkció engedélyezve van.
Telepítés – ACPI támogatás nélkül
A szokásos telepítés sikertelenségének egyik oka lehet, ha a rendszerhardver nem
támogatja az ACPI (továbbfejlesztett beállítási és indítási felület) funkciókat. Ha
úgy tűnik, hogy ez a helyzet, használja ezt a lehetőséget, s végezze el a telepítést
az ACPI-támogatás nélkül.
Telepítés – Helyi APIC nélkül
A normál telepítés meghiúsulhat, ha a rendszerhardver nem támogatja a helyi APICeket (Advanced Programmable Interrupt Controllers, továbbfejlesztett, programozható megszakításvezérlőket). Ha úgy tűnik, hogy ez a helyzet, használja ezt a lehetőséget, s végezze el a telepítést helyi APIC-támogatás nélkül.
Ha nem biztos a dolgában, akkor próbálja meg előbb a Telepítés – támogatás nélkül
vagy Telepítés – Biztonságos beállításokkal módok használatát.
Telepítés – Biztonságos beállításokkal
A rendszer letiltott DMA-móddal (CD-olvasókra vonatkozóan) és letiltott tápfelügyeleti funkciókkal lesz betöltve.
Mentőrendszer
Minimális Linux-rendszert indít, grafikus felhasználói felület nélkül. További információ: „A mentőrendszer használata” szakasz (890. oldal).
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Memóriateszt
Megvizsgálja a rendszerben lévő RAM-ot ismételt írási-olvasási ciklusokkal. A
vizsgálat leállításához indítsa újra a gépet. További információ: 46.2.5. szakasz Nem indul a rendszer (862. oldal).
A menü telepítési paramétereivel csak a leggyakrabban problémát okozó funkciók tilthatók le. Ha további funkciókat kell letiltani vagy beállítani, használja a Rendszerindítási opciók funkciót. Részletes információ a kernelparaméterekről: http://en
.opensuse.org/Linuxrc.
A képernyő alján látható funkcióbillentyűkkel módosítható a nyelv, a képernyő felbontása és a telepítési forrás, valamint felvehető a hardver gyártójától származó további
illesztőprogram.
F1 Súgó
Az indítóképernyő aktív elemére vonatkozó környezetérzékeny súgó.
F2 Nyelv
Válassza ki a telepítéshez használni kívánt nyelvet. Az alapértelmezett nyelv az
angol.
F3 Egyéb beállítások
A telepítés során alkalmazandó további beállítások adhatók meg.

Az F3 megnyomása után megadható egyéb paraméterek:
F3 Videomód
Különböző grafikus megjelenítési módok kiválasztása a telepítéshez. Ha a grafikus
telepítés problémákat okoz, akkor választható Szöveges mód is.
F4 Forrás
Normális esetben a telepítés a behelyezett telepítési adathordozóról történik. Itt
más források, például egy FTP- vagy NFS-szerver is kiválaszthatók. Ha a telepítés
hálózatban történik egy SLP-szerver segítségével, akkor itt választható ki a szerveren
rendelkezésre álló források egyike. Az SLP-vel kapcsolatos további információ:
31. fejezet - SLP-szolgáltatások a hálózatban (693. oldal).
F5 Illesztőprogram
Itt adható meg, ha egy frissített SUSE Linux Enterprise-illesztőprogramot tartalmazó
külön lemezt kíván használni. A Fájl ponttal az illesztőprogramok közvetlenül a
CD-ről tölthetők be, még a telepítés megkezdése előtt. Az Igen kiválasztása esetén
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a telepítési folyamat megfelelő helyén a rendszer felszólítja majd a frissítőlemez
behelyezésére. Az alapértelmezett beállítás a Nem – nem kell betölteni illesztőprogram-frissítést.
A telepítés megkezdése után a SUSE Linux Enterprise betölt és beállít egy minimális
Linux-rendszert a telepítési folyamat végrehajtásához. A rendszerindítási üzenetek és
a szerzői jogi megjegyzések megtekintéséhez a folyamat közben nyomja meg az Esc
gombot. A folyamat befejezte után elindul a YaST telepítőprogram és megjelenik a
grafikus telepítő.
TIPP: Telepítés egér nélkül
Ha a telepítőprogram nem ismeri fel az egeret, akkor használja a Tab billentyűt
a navigációhoz, a nyíl billentyűket a görgetéshez és az Entert egy adott elem
kiválasztásához.

3.3.1 Az SMT-kiszolgáló eléréséhez
szükséges adatok megadása
Ha a hálózatban található helyi frissítési forrásként működő SMT-kiszolgáló, akkor a
kliensnek meg kell adni a kiszolgáló URL-jét. A kliens és a kiszolgáló kizárólag
HTTPS protokollon keresztül kommunikálnak, ezért – ha a tanúsítványt nem tanúsítványhatóság állította ki – meg kell adni a kiszolgáló tanúsítványának elérési útját is.
Ezt a rendszerindítási parancssorban kell megadni.
smturl
Az SMT-kiszolgáló URL-je. Az URL rögzített formátumú:
https://FQN/center/regsvc/, ahol az FQN az SMT-kiszolgáló teljes,
minősített neve. Példa:
smturl=https://smt.example.com/center/regsvc/

smtcert
Az SMT-kiszolgáló tanúsítványának a helye. Adjon meg egyet a következő helyek
közül:
URL-cím
Távoli hely (http, https vagy ftp), ahonnan a tanúsítvány letölthető. Példa:
smtcert=http://smt.example.com/smt-ca.crt
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Hajlékonylemez
A hely egy hajlékonylemez. A hajlékonylemezt indításkor be kell helyezni,
nem jelenik meg üzenet a behelyezésre, ha hiányzik. Az értéknek a floppy
karaktersorozattal kell kezdődnie, amelyet a tanúsítvány elérési útja követ.
Példa:
smtcert=floppy/smt/smt-ca.crt

Helyi elérési út
A tanúsítvány abszolút elérési útja a helyi gépen. Példa:
smtcert=/data/inst/smt/smt-ca.cert

Interaktív
Az ask paraméter használatára telepítés közben megnyílik egy felugró menü,
amelyben megadhatja a tanúsítvány elérési útját. AutoYaST használata esetén
ne használja ezt a paramétert. Példa:
smtcert=ask

Tanúsítványtelepítés deaktiválása
A done paraméter azt jelzi, hogy a tanúsítványt vagy egy kiegészítő termék
telepíti, vagy egy hivatalos tanúsítványhatóság által kibocsátott tanúsítványt
használ. Példa:
smtcert=done

FIGYELEM: Ügyeljen a gépelési hibákra.
Győződjön meg róla, hogy a beírt értékek helyesek. Ha az smturl paraméter
nem helyesen lett megadva, akkor a frissítés forrás bejegyzése nem fog sikerülni.
Ha rossz értéket ad meg az smtcert paraméterhez, akkor a rendszer bekéri a
tanúsítvány helyi elérési útját.
Ha nincs megadva az smtcert, akkor az alapértelmezett értéke
http://FQN/smt.crt lesz, ahol az FQN az SMT-kiszolgáló neve.

3.4 Nyelv
A YaST és általában a SUSE Linux Enterprise beállítható igény szerint különféle
nyelvek használatára. Az itt kiválasztott nyelvet használja a rendszer a billentyűzetel-
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rendezéshez is. Ezenfelül a YaST a beállított nyelv alapján megpróbálja kitalálni a
használandó időzónát és rendszerórát is. Ezek a beállítások később bármikor módosíthatók, sőt, másodlagos nyelvek is telepíthetők.
A nyelv telepítés közbeni megváltoztatása: 3.9. szakasz - Telepítési beállítások
(28. oldal). További információ a telepített rendszer nyelvi beállításairól: 8.1. szakasz
- A YaST nyelve (130. oldal).

3.5 Adathordozó ellenőrzése
Az Adathordozó ellenőrzése párbeszédablak csak akkor jelenik meg, ha letöltött ISOfájlokból készített adathordozóról telepít. Ha az eredeti lemezeket használja, ez az ablak
kimarad.
Az adathordozó ellenőrzése megvizsgálja az adathordozó integritását. Az adathordozó
ellenőrzésének indításához válassza ki a telepítési adathordozót tartalmazó meghajtót,
majd kattintson az Ellenőrzés indítása gombra. Az ellenőrzés eltarthat egy darabig.
Több adathordozó ellenőrzése esetén várja meg, amíg az ablakban megjelenik az eredményüzenet, és csak utána cserélje ki az adathordozót. Ha a legutoljára ellenőrzött
adathordozó nem ugyanaz, mint amelyikkel a telepítést megkezdte, a YaST fel fogja
szólítani a megfelelő adathordozó behelyezésére a telepítés folytatásához.
FIGYELEM: Hiba az adathordozó ellenőrzése során
Ha hiba jelentkezik az adathordozó ellenőrzése során, akkor az adathordozó
alighanem sérült. Ne folytassa a telepítést, mert az meghiúsulhat, vagy elveszhetnek adatok. Cserélje ki a hibás adathordozót és indítsa újra a telepítési folyamatot.
Ha az adathordozó ellenőrzés eredménye pozitív, akkor kattintson a Tovább gombra a
telepítés folytatásához.

3.6 Licencmegállapodás
Alaposan olvassa el a képernyőn megjelenő licencmegállapodást. Ha egyetért a feltételekkel, akkor válassza ki az Igen, elfogadom a licencfeltételeket és kattintson a Tovább
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gombra a választás megerősítéséhez. Ha nem ért egyet a licencmegállapodással, akkor
nem telepítheti a SUSE Linux Enterprise terméket, és a telepítés le is áll.

3.7 Telepítési mód
A rendszer elemzése után, amelynek során a YaST megpróbálja azonosítani az esetleg
telepített más rendszereket, vagy a gépen már meglévő SUSE Linux Enterprise rendszert,
a YaST megjeleníti a rendelkezésre álló telepítési módokat:
Új telepítés
Ezt a pontot kiválasztva egy vadonatúj telepítés indítható.
A meglévő rendszer frissítése
Ezt a pontot kiválasztva egy meglévő rendszer frissíthető az újabb verzióra. További
információ a rendszer frissítéséről: 9. fejezet - A SUSE Linux Enterprise frissítése
(205. oldal).
Egyéb beállítások
Ez a pont lehetőséget ad a telepítés megszakítására és egy már telepített rendszer
elindítására vagy javítására. Egy már telepített SUSE Linux Enterprise rendszer
indításához válassza ki az A telepített rendszer indítása menüpontot. Ha gond van
egy már telepített SUSE Linux Enterprise rendszerrel: 46.3. szakasz - Rendszerindítási problémák (867. oldal).
Egy nem induló telepített rendszer javításához válassza az A telepített rendszer javítása menüpontot. A rendszerjavítási lehetőségek leírása: „A YaST rendszerhelyreállító használata” szakasz (885. oldal).
MEGJEGYZÉS: Telepített rendszer frissítése
Frissíteni csak akkor lehet, ha a gépen már van telepítve a SUSE Linux Enterprise
rendszer egy régebbi változata. Ha nincs SUSE Linux Enterprise rendszer telepítve,
akkor csak új telepítés hajtható végre.
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3.8 Óra és időzóna beállítása
Ebben az ablakban lehet kiválasztani a régiót és az időzónát a listákból. Telepítés közben
mind a kettő ki van már előre választva a megadott telepítési nyelv alapján. A Hardveróra beállítása részben válasszon a Helyi idő és az UTC-idő (Universal Time Coordinated) (GMT) közül. A kiválasztás attól függ, hogyan van beállítva a gépben a BIOShardveróra. Ha GMT-re van beállítva (ez felel meg az UTC-nek), akkor a SUSE Linux
Enterprise képes lesz váltani a nyári és téli időszámítások között automatikusan. Az
aktuális dátum és idő megadásához kattintson a Módosítás gombra. Ha kész, kattintson
a Tovább gombra a telepítés folytatásához.

3.9 Telepítési beállítások
A rendszer alapos elemzése után a YaST ésszerű javaslatokat próbál tenni az összes
telepítési beállításra. Az alapszintű beállítások az Áttekintés lapon, a speciális beállítások
a Szakértői lapon láthatók. A javaslatok módosításához vagy kattintson a Módosítás
gombra és válassza ki a módosítani kívánt kategóriát, vagy kattintson a fejlécek egyikére. A megjelenő ablakokban felkínált tételek beállítása után mindig az áttekintő
képernyőre kerül majd vissza, amely megfelelően frissítve lesz.
TIPP: A szűrő visszaállítása az alapértelmezett értékekre
Az alapértelmezett értékekre a Módosítás > Eredeti visszaállítása menüpontra
kattintva állhat vissza. A YaST ezután újra az eredeti javaslatot mutatja.

3.9.1 Áttekintés
A szokásos telepítési helyzetekben sűrűbben kézi beavatkozást igénylő beállítások az
Áttekintés lapon láthatók. Itt lehet módosítani a particionálást, a szoftverválasztékot és
a területi beállításokat.

Particionálás
A legtöbb esetben a YaST egy ésszerű particionálási sémát kínál fel, amit módosítás
nélkül el lehet fogadni. A YaST azonban használható a particionálás testreszabására
is. Ezt azonban csak tapasztalt felhasználóknak ajánljuk.
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Amikor először választja ki a Particionálás funkciót, a YaST particionálási ablakban
a javasolt particionálási beállítások láthatók. A beállítások elfogadásához kattintson a
Javaslat elfogadása gombra.
A javaslat kismértékű módosításához válassza ki a Kézi particionálás a YaST javaslata
alapján menüpontot és módosítsa a partíciókat a következő ablakban. Teljesen más
partíciók kialakításához válassza az Egyéni kézi particionálásmenüpontot. A következő
ablakban válassza ki a particionálni kívánt lemezt, vagy az Egyéni particionálás
(szakértőknek) menüpontot, ha az összes lemezhez hozzá kíván férni. További információ
az egyéni particionálásról (8.5.5. szakasz - Particionálás a YaST segítségével (158. oldal))
a SUSE Linux Enterprise Server dokumentációjában olvasható.
A javasolt particionálási séma elegendő lemezterületet kell, hogy tartalmazzon. Ha saját
particionálási sémát használ, akkor a rendszerpartíciónak feltétlenül hagyjon legalább
5 gigabájtot. A javasolt méret azonban inkább 10 GB vagy még több. A személyes
adatok, dokumentumok, zenefájlok és képek tárolásához további helyre van szükség.

Windows-partíció átméretezése
Ha Windows FAT- vagy NTFS-partíciót tartalmazó merevlemez lett kiválasztva, mint
telepítési cél, akkor a YaST felajánlja a partíció törlését vagy csökkentését. Ez a funkció
különösen hasznos, ha a kiválasztott merevlemez csak egy partíciót tartalmaz, amely
a teljes merevlemezt lefedi (lásd: 3.1. ábra - Választási lehetőségek a Windows-partíciókkal kapcsolatban (30. oldal)).
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3.1 ábra Választási lehetőségek a Windows-partíciókkal kapcsolatban

Ha a Windows teljes törlése lehetőséget választja, akkor a Windows-partíció ki lesz
jelölve törlésre és a helyet a SUSE Linux Enterprise fogja elfoglalni.
FIGYELEM: Windows törlése
Ha törli a Windowst, akkor az adatok helyreállíthatatlanul elvesznek, amint a
formázás elkezdődik.
A Windows-partíció csökkentéséhez szakítsa meg a telepítést és indítsa el a Windowst,
hogy onnan készítse elő a partíciót. Minden windowsos fájlrendszer esetében az alábbi
módon járjon el:
1. Ha lenne beállítva, kapcsolja ki a virtuális memória fájlt.
2. Futtassa le a scandisk parancsot.
3. Futtassa le a defrag parancsot.
Az előkészületek után indítsa újra a SUSE Linux Enterprise telepítőjét. Amikor a Linux
particionálási beállításokhoz ér, válassza ki a Windows-partíció csökkentése pontot. A
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partíció gyors ellenőrzése után a YaST megnyit egy párbeszédablakot a Windowspartíció átméretezési javaslatával.
3.2 ábra Windows-partíció átméretezése

Az első oszlopdiagram megjeleníti, hogy a Windows pillanatnyilag mennyi lemezterületet foglal el és mennyi hely áll rendelkezésre. A második oszlopgrafikon azt jeleníti
meg, hogy a terület átméretezés után hogyan lesz felosztva a YaST aktuális javaslatának
megfelelően (lásd: 3.2. ábra - Windows-partíció átméretezése (31. oldal)). Fogadja el
a javasolt beállításokat vagy a csúszka segítségével módosítsa a partíció méretét (bizonyos korlátokon belül).
Ha a Következő gomb segítségével kilép a párbeszédablakból, akkor a beállítások rögzülnek és Ön visszakerül az előző párbeszédablakba. A tényleges átméretezés később
történik meg, a merevlemez formázása előtt.
FONTOS: Írás NTFS-partíciókra
Alapértelmezés szerint a Windows NT, 2000 és XP NTFS fájlrendszert használ.
A SUSE Linux Enterprise alapszinten támogatja az NTFS fájlrendszer írását, de
csak korlátozott mértékben. Ez azt jelenti, hogy ki lehet olvasni a windowsos
fájlokat Linux alól, sőt, felül is lehet írni őket, de nem lehet kibővíteni vagy eltávolítani őket.
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Szoftver
A SUSE Linux Enterprise számos szoftvercsomagot tartalmaz különféle alkalmazási
célokra. A szoftverválaszték meghatározásához és a telepített rendszer az igényeknek
megfelelő alakításához kattintson az áttekintő képernyő Szoftver pontjára. Válassza ki
a középső listából a kívánt mintát és tekintse meg a leírást az ablak jobb oldalán. Minden
egyes minta adott funkciókat betöltő szoftvercsomagokat tartalmaz (pl. Multimédia
vagy Irodai szoftver). A még részletesebb, szoftvercsomag alapú telepítéshez nyomja
meg a Részletek gombot a YaST csomagkezelőre átváltáshoz. Lásd: 3.3. ábra - Szoftver
telepítése és eltávolítása a YaST csomagkezelő segítségével (32. oldal)
3.3 ábra Szoftver telepítése és eltávolítása a YaST csomagkezelő segítségével

Bármikor később is telepíthetők további szoftvercsomagok a rendszerbe, illetve eltávolíthatók onnan. További információ: 8.3.1. szakasz - Szoftver telepítése és eltávolítása
(132. oldal).

Nyelv
A rendszer nyelvének megváltoztatásához, illetve a másodlagos nyelvek támogatásának
beállításához válassza ki a Nyelv menüpontot. Válassza egy nyelvet a listából. Az
elsődleges nyelv lesz a rendszer nyelve. Ha másodlagos nyelvet is választ, akkor bármi-
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kor át fog tudni kapcsolni erre a nyelvre anélkül, hogy további csomagokat kellene telepíteni.

3.9.2 Szakértői
Ha Ön már tapasztalt felhasználó és be akarja állítani a rendszerindítást, az időzónát
vagy az alapértelmezett futási szintet, akkor váltson át a Szakértői lapra. Ebben az Áttekintés lapon láthatók mellett az alábbi menüpontok láthatók:
Rendszer
Ebben az ablakban látható minden hardverinformáció, amit a YaST be tudott
gyűjteni a számítógépről. Válassza ki a lista bármely elemét és kattintson a Részletek
gombra az adott elem részletes adatainak megtekintéséhez. Képzett felhasználók
beállíthatják a PCI-azonosítókat és megadhatnak kernelbeállításokat is a Rendszerbeállítások részben.
Kiegészítő termékek
Az áttekintésben megjelenik a kiegészítő termék forrása. A SUSE Linux Enterprise
telepítésének megkezdése előtt vegye fel, távolítsa el vagy módosítsa a kívánt kiegészítő termékeket.
Rendszerindítás
a YaST javasol egy rendszerindítási konfigurációt a rendszerhez. Normál esetben
ezeket a beállításokat változatlanul lehet hagyni. Ha azonban egyéni beállítást
szeretne, módosítsa a rendszer javaslatait. További információ: 18.3. szakasz - A
rendszertöltő beállítása a YaST használatával (444. oldal).
Időzóna
Ezek ugyanazok a beállítások, mint korábban, a 3.8. szakasz - Óra és időzóna beállítása (28. oldal) részben látottak.
Alapértelmezett futási szint
A SUSE Linux Enterprise többféle futási szinten is indulhat. Normál esetben itt
nem kell semmit változtatni, de ha akarja, megadhatja az alapértelmezett futási
szintet ebben az ablakban. A futási szintek beállításával kapcsolatban további információ: 17.2.3. szakasz - Rendszerszolgáltatások (futási szintek) beállítása a YaST
segítségével (427. oldal).
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3.10 A telepítés végrehajtása
Az összes kívánt telepítési beállítás után kattintson a javaslati ablak Elfogad gombjára
a telepítés megkezdéséhez. Erősítse meg a Telepítés gombbal. Egyes szoftverek esetében
szükség lehet a licenc elfogadásának a megerősítésére. Ha a szoftverválasztékban ilyen
szoftver is található, akkor meg fognak jelenni erre vonatkozó ablakok. A szoftver telepítéséhez kattintson az Elfogadom gombra. Ha nem ért egyet a licenccel, kattintson a
Nem fogadom el gombra. Ebben az esetben a szoftver nem lesz telepítve.
A telepítés általában 15–30 percet vesz igénybe, a rendszer teljesítményétől és a kiválasztott szoftverektől függően. A folyamat közben diák mutatják be a SUSE Linux
Enterprise jellemzőit. A Részletek lapon látható a telepítési napló. Ha az összes csomag
telepítve lett, a YaST elindítja az új Linux-rendszert. Ezután állíthatja be a hardvert és
a rendszer szolgáltatásait.

3.11 A telepített rendszer beállítása
A rendszer most már telepítve van, de a használathoz még be kell állítani. Ezen a ponton
még egy felhasználó sincs megadva, és a hardver, illetve a szolgáltatások túlnyomó
része sincs beállítva. Ha ebben a szakaszban valamelyik beállítás meghiúsulna, akkor
a szakasz újraindul és a legutolsó sikeres lépésnél folytatja.
Először meg kell adnia a rendszergazda (a root felhasználó) jelszavát. Utána állítsa
be az Internet-hozzáférést és a hálózati kapcsolatot. Működő Internet-kapcsolat esetén
a rendszer frissítését a telepítés közben is végrehajthatja. Ezenfelül használhat egy hitelesítési kiszolgálót is a helyi hálózat felhasználóinak központi felügyeletéhez. Végül
állítsa be a géphez csatlakozó hardvereszközöket.

3.11.1 A rendszergazda („root”) jelszava
A rendszer adminisztrátorának felhasználói neve root. Szemben az általános felhasználókkal, akik nem biztos, hogy minden műveletet jogosultak elvégezni elvégezni a
rendszerben, a root korlátlan jogosultsággal rendelkezik, módosíthatja a rendszer
konfigurációját, telepíthet új programokat és üzembe helyezhet új hardvert. Ha a felhasználók elfelejtenék a jelszavukat, vagy más gondjuk lenne a rendszerrel, a root
az, aki segíteni tud. A root fiókot csak rendszerfelügyeletre, karbantartásra és javításra
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ajánlott használni. root felhasználóként bejelentkezni a napi munkára kockázatos lehet,
mivel egyetlen hiba rendszerfájlok vissza nem állítható elvesztéséhez vezethet.
Ellenőrzési célokból a root jelszavát kétszer kell beírni. Ne felejtse el a root jelszót.
Ha egyszer beírta, többé már nem lehet kiolvasni.
A jelszavak beírásakor a karakterek helyett pontok látszanak, hogy ne lehessen lelesni
a beírt szöveget. Ha nem biztos abban, hogy a megfelelő karaktereket írta be, akkor
ellenőrizze a Billentyűzetkiosztás tesztelése mezőben a billentyűzet működését.
A SUSE Linux Enterprise DES, MD5 és Blowfish titkosítási algoritmusokat képes
használni a jelszavak titkosítására. Az alapértelmezett titkosítási eljárás a Blowfish. A
titkosítási eljárás megváltoztatásához kattintson a Szakértői beállítások > Titkosítási
eljárás menüpontra és adja meg az új eljárást.
A root jelszó később bármikor megváltoztatható a telepített rendszerben. Ehhez futtassa a YaST-ot és indítsa el a Biztonság és felhasználók > Felhasználókezelés modult.

3.11.2 Gépnév és tartománnév
A gépnév a számítógép neve a hálózatban. A tartománynév a hálózat neve. A gépnevet
és tartománynevet a telepítőprogram alapértelmezés szerint megajánlja. Ha a rendszer
egy hálózat része, akkor a gépnévnek egyedinek kell lennie a hálózaton belül, a tartománynév pedig közös a hálózat összes gépére.
Számos hálózatban a hálózatok a rendszer a saját nevét DHCP-n keresztül kapja meg.
Ebben az esetben nem kell módosítani a gépnevet és tartománynevet. Ilyenkor a Gépnév
megváltoztatása DHCP-n keresztül pontot kell kiválasztani. Ahhoz, hogy a rendszert
el is érje ezen a gépnéven, még akkor is, ha nem csatlakozik a hálózathoz, jelölje meg
a Gépnév bejegyzése az /etc/hosts fájlba pontot. Ha gyakran vált hálózatokat anélkül,
hogy újraindítaná az asztali környezetet (pl. mert gyakran vált különböző WLAN-ok
között), ne jelölje meg ezt a beállítást, mert az asztali rendszer összezavarodhat, ha az
/etc/hosts fájlban megváltozik a gépnév.
A gépnévbeállítások telepítés utáni módosítására a YaST Hálózati eszközök > Hálózati
kártya modulja szolgál. További információ: 30.4.1. szakasz - Hálózati kártya beállítása
a YaST segítségével (654. oldal).
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3.11.3 Hálózati beállítások
Alapértelmezés szerint a Felhasználó által vezérelt, a NetworkManager kisalkalmazással
pont van megjelölve. A NetworkManager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az
automatikus csatlakozást minimális felhasználói beavatkozással. Ideális mobil számítógépekhez. Ha a hagyományos módszert kívánja használni, a NetworkManager nélkül,
akkor kattintson a NetworkManager letiltása pontra. A NetworkManagerrel kapcsolatos
részletes információ: 30.5. szakasz - Hálózati kapcsolatok kezelése a NetworkManagerrel
(670. oldal).
Ebben a konfigurációs lépésben adhatók meg a rendszer hálózati eszközei és a biztonsági beállítások, például egy tűzfal vagy egy proxy beállításai. A hálózati kapcsolat
későbbi beállításához válassza ki a Beállítás átugrása pontot, majd kattintson a Tovább
gombra. A hálózati hardver a rendszer telepítése után is konfigurálható. Ha kihagyja a
hálózati eszköz konfigurációját, a rendszer offline marad és nem fog tudni letölteni
frissítéseket.
Az eszköz beállításán túl ebben a lépésben az alábbi hálózati beállítások adhatók meg:
Hálózati mód
A NetworkManager engedélyezése vagy letiltása, a fentiekben leírtak szerint.
Tűzfal
Alapértelmezés szerint a SuSEfirewall2 be van kapcsolva az összes beállított hálózati csatolón. A tűzfal globális letiltásához kattintson a kikapcsolás pontra. Ha a
tűzfal be van kapcsolva, akkor nyissa meg az SSH portot annak érdekében, hogy
lehessen biztonságosan kapcsolódni a rendszerhez távolról. A részletes tűzfalbeállítási párbeszédablak megnyitásához kattintson a Tűzfal pontra. Részletes információk: 39.4.1. szakasz - Tűzfal beállítása a YaST segítségével (785. oldal).
IPv6
Alapértelmezés szerint az IPv6-támogatás engedélyezve van. A letiltásához kattintson az IPv6 letiltása pontra. További információ az IPv6-ról: 30.2. szakasz - IPv6
– az Internet következő generációja (643. oldal).
VNC távoli rendszerfelügyelet
A gép távoli felügyeletéhez VNC-n keresztül kattintson a Módosítás > VNC távoli
rendszerfelügyelet pontra, engedélyezze a távoli felügyeletet és nyissa meg a portot
a tűzfalon. Ha több hálózati eszköz is van a gépben és ki akarja választani, hogy
melyiken nyissa meg a portot, kattintson a Tűzfalbeállítások pontra és válassza ki
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a hálózati eszközt. A távoli felügyelethez SSH is használató. Ez sokkal biztonságosabb módszer.
Proxy
Ha van a hálózatban az Internet-hozzáférést szabályozó proxykiszolgáló, akkor a
proxy URL-jét és a hitelesítési adatokat ebben az ablakban kell megadni.
TIPP: A hálózati beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre
A hálózati beállításoknak az eredeti értékekre visszaállításához kattintson a
Módosítás > Eredeti visszaállítása menüpontra. Ez elveti az összes módosítást.

Internet-kapcsolat tesztelése
A hálózati kapcsolatot beállítás után kipróbálhatja. E célból a YaST kapcsolatot létesít
a SUSE Linux Enterprise kiszolgálóhoz és letölti a legfrissebb kiadási megjegyzéseket.
A telepítési folyamat végén el is olvashatja őket. A sikeres teszt előfeltétele az online
regisztrációnak és frissítésnek.
Ha több hálózati csatoló is van a gépben, ellenőrizze, hogy valóban a kívánt kártyát
használja az Internethez csatlakozásra. Ha nem, kattintson az Eszköz megváltoztatása
pontra.
A teszt indításához válassza ki az Igen, tesztelem az Internet-kapcsolatot menüpontot
és kattintson a Tovább gombra. A következő ablakban a teszt folyamata és eredménye
látható. A teszt részletes adatait a Napló megtekintése gombbal tekintheti meg. Ha a
teszt nem sikerül, kattintson a Vissza gombra a hálózati beállításokhoz visszatéréshez
és javítsa ki a beírt adatokat.
Ha nem akarja tesztelni a kapcsolatot ezen a ponton, akkor válassza ki a Nem, kihagyom
ezt a tesztet menüpontot, majd kattintson a Tovább gombra. Ennek hatására kimarad a
kiadási megjegyzések letöltése, az ügyfélközpont beállítása és az online frissítés. Ezeket
a lépéseket később bármikor végre lehet hajtani a rendszer kezdeti beállítása után.
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3.11.4 Novell-ügyfélközpont (Customer
Center) beállításai
A műszaki támogatásra és a termékfrissítésekre feljogosításhoz először telepíteni és
aktiválni kell a terméket. Ebben a Novell-ügyfélközpont (Customer Center) beállításai
rész segít.
Ha a gép nem csatlakozik hálózatra, vagy ki akarja hagyni a lépést, válassza a Beállítás
később lehetőséget. Ennek hatására kimarad a SUSE Linux Enterprise online frissítés
is.
Az A kényelem érdekében küldje el a következő adatokat részben válassza ki, hogy kíváne elküldeni nem kötelező további adatokat a regisztráció során. Ez leegyszerűsíti a regisztrációs folyamatot. A Részletek gombra kattintva alapos leírást kap az adatvédelemről
és a begyűjtött adatokról.
A termék aktiválásán és regisztrálásán túl ez a modul szolgál arra is, hogy a hivatalos
frissítési katalógust felvegye a konfigurációba. Ez a katalógus az ismert hibák vagy
biztonsági rések javításait tartalmazza, amelyek az online frissítéssel telepíthetők.
A frissítési katalóguson túl két további katalógus is felvételre kerül, az ATI és NVidia
grafikus kártyák hivatalos illesztőprogramjaival. A SUSE Linux Enterprise nyílt forráskódú illesztőprogramokat tartalmaz ezekhez a kártyákhoz, de a hivatalos illesztőprogramok, amelyeket maguk a grafikus kártyák gyártói biztosítanak, további funkciókat
is biztosítanak. E katalógusok felvételéhez importálni kell nyilvános GnuPG kulcsaikat
– ezek a kulcsok garantálják, hogy a katalógust valóban annak az igazi tulajdonosa
bocsátotta rendelkezésre. A katalógus felvételéhez kattintson a Megbízni a kulcsban,
majd az Importálás pontra. Ha ki akarja hagyni a katalógust a konfigurációból, akkor
kattintson a Csomag kihagyása, majd a Megszakítás pontra.
A katalógusok érvényben tartásához jelölje meg a Rendszeres szinkronizáció az Ügyfélközponttal (Customer Center) pontot. A beállítás hatására a katalógusokat ellenőrzi a
rendszer, felveszi az újonnan elérhetőket és törli az elavultakat. A kézzel beállított forrásokhoz nem nyúl.
TIPP: Technikai támogatás
További információ a technikai támogatásról: http://www.novell.com/
support/products/desktop/.
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3.11.5 Online frissítés
Ha a Novell-ügyfélközpont (Customer Center) beállításai részben nem volt probléma,
akkor itt adhatja meg, hogy kíván-e végrehajtani YaST online frissítést. Ha vannak javított csomagok a kiszolgálókon, akkor töltse le és telepítse őket az ismert hibák vagy
biztonsági problémák javítása érdekében. A telepített rendszer online frissítésének
végrehajtásához útmutatást itt talál: 8.3.5. szakasz - YaST online frissítés (141. oldal)
FONTOS: Szoftverfrissítések letöltése
A frissítések letöltése eltarthat egy darabig, az Internet-kapcsolat sávszélességétől
és a frissítőfájlok méretétől függően. Ha a javítási rendszert magát is frissíteni
kell, akkor az online frissítés újraindul és utána további javításokat fog letölteni.
Ha a kernelt is frissíteni kell, akkor a rendszer újra fog indulni a konfiguráció
befejezése előtt.

3.11.6 Felhasználók
Ha a hálózati hozzáférést sikerült beállítani a telepítés előző részeiben, akkor most
számos felhasználó-felügyeleti funkció közül választhat. Ha a hálózati kapcsolat még
nincs beállítva, akkor csak helyi felhasználókat hozhat létre. A felhasználó-felügyelettel
kapcsolatos részletes információ (8.9.1. szakasz - Felhasználói adminisztráció (173. oldal)) a SUSE Linux Enterprise Server dokumentációban található.
Helyi (/etc/passwd)
A felhasználók a telepített gépen helyileg vannak adminisztrálva. Ez önálló munkállomásokhoz teljesen megfelelő módszer. A felhasználói adatok az /etc/passwd
helyi fájlban tárolódnak. Minden olyan felhasználó, aki ebbe a fájlba be lett írva,
bejelentkezhet a rendszerbe, akkor is, ha nincs elérhető hálózat.
Ha a YaST megtalálja a SUSE Linux Enterprise egy korábbi változatát, vagy egy
olyan rendszert, amelyik szintén az /etc/passwd fájlt használja, felajánlja a
helyi felhasználók importálását. Ehhez jelölje meg a Felhasználói adatok beolvasása egy korábbi telepítésből pontot és kattintson a Válasszon gombra. A következő
párbeszédablakban válassza ki az importálandó felhasználókat, majd kattintson az
OK gombra.
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LDAP
A hálózat összes rendszerének felhasználói központilag vannak adminisztrálva egy
LDAP-kiszolgálón. További információ: 35.3. szakasz - LDAP-kliens beállítása
YaST segítségével (723. oldal).
NIS
A hálózat összes rendszerének felhasználói központilag vannak adminisztrálva egy
NIS-kiszolgálón. További információ: 33.1. szakasz - NIS-kliensek beállítása
(705. oldal).
Windows tartomány
Vegyes Linux- és Windows-hálózatokban gyakran alkalmaznak SMB-hitelesítést.
Részletes információk a következő fejezetben találhatók:.12.3. szakasz - Linuxkliens beállítása Active Directoryhoz (330. oldal)
eDirectory LDAP
eDirectory-hitelesítést a Novell-hálózatokban használnak.
MEGJEGYZÉS: A hitelesítési menü tartalma
Ha egyéni csomagválasztékot használ és az egyik vagy másik hitelesítési eljárás
hiányzik a menüből, akkor valószínűleg nem telepítette az ahhoz szükséges
csomagokat.
A kiválasztott felhasználóadminisztrációs módszer mellett használhat Kerberos-hitelesítést is. Ez elengedhetetlen, ha a SUSE Linux Enterprise rendszert egy Active Directory
tartomány részévé kívánja tenni. Ennek leírása: 12. fejezet - Active Directory-támogatás
(323. oldal). A Kerberos-hitelesítés használatához válassza ki a Kerberos-hitelesítés
beállítása pontot.

3.11.7 Kiadási megjegyzések
A felhasználók hitelesítésének megadása után a YaST megjeleníti a kiadási megjegyzéseket. Érdemes ezeket elolvasni, mivel olyan fontos, naprakész információkat tartalmaznak, amelyek a kézikönyvek nyomtatásakor még nem voltak elérhetők. Ha helyesen
működik az Internet-kapcsolat, akkor a kiadási megjegyzések legfrissebb, a SUSE Linux
Enterprise's kiszolgálókról letöltött változatát olvashatja. A kiadási megjegyzések
megtekintéséhez használja a Vegyes > Kiadási megjegyzések modult.
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3.11.8 Hardver beállítása
A telepítés végén a YaST megnyit egy párbeszédablakat a grafikus kártya, illetve a
rendszerhez csatlakozó egyéb hardverkomponensek beállításához. Kattintson az egyes
komponensekre a hardver beállításának indításához. A legtöbb esetben a YaST automatikusan felismeri és beállítja az eszközöket.
A perifériák beállítását későbbre is hagyhatja (8.4. szakasz - Hardver (148. oldal)). A
beállítás kihagyásához jelölje meg a Beállítás átugrása pontot, majd kattintson a Tovább
gombra.
A grafikus kártyát persze célszerű azonnal beállítani. Bár a kijelző YaST által meghatározott beállításai általában elfogadhatók, a legtöbb felhasználó igen ragaszkodik
meghatározott felbontásokhoz, színmélységhez és más grafikai jellemzőkhöz. E beállítások módosításához válassza ki a megfelelő elemeket, majd adja meg a kívánt értékeket.
Az új konfiguráció kipróbálásához kattintson a Konfiguráció tesztelése gombra.
TIPP: A hardverkonfiguráció visszaállítása az alapértelmezett értékekre
A módosítások bármikor elvethetők a Módosítás > Eredeti visszaállítása menüpont kiválasztásával. A YaST ezután újra az eredeti javaslatot mutatja.

3.11.9 A telepítés befejezése
A sikeres telepítés végén a YaST megjeleníti az A telepítés befejeződött ablakot. Ebben
az ablakban adhatja meg, hogy kívánja-e klónozni a frissen telepített rendszert az AutoYaST számára. Ha igen, válassza ki a Rendszer másolása az AutoYaST számára
pontot. Az aktuális rendszer profilja eltárolódik a /root/autoyast.xml fájlban.
Az AutoYaST SUSE Linux Enterprise rendszerek automatikus, felhasználói közreműködés nélküli telepítésére szolgáló rendszer. Az AutoYaST telepítések végrehajtásához
egy vezérlőfájlra van szükség a telepítéshez, valamint a konfigurációs adatokra. A
SUSE Linux Enterprise telepítésének befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra az
utolsó ablakban.
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3.12 Grafikus bejelentkezés
A SUSE Linux Enterprise ezzel telepítve és konfigurálva van. Hacsak be nem kapcsolta
az automatikus bejelentkezési funkciót vagy átállította az alapértelmezett futási szintet,
a képernyőn a grafikus bejelentkezési ablaknak kell látszania, amelybe beírva a nevét
és jelszavát, bejelentkezhet a rendszerbe. Ha az automatikus bejelentkezés be van kapcsolva, akkor az asztali környezet automatikusan elindul.
A KDE és GNOME asztali környezetek rövid ismertetőjét a KDE gyorskalauz és a
GNOME gyorskalauz tartalmazza. A KDE felhasználói kézikönyv és GNOME felhasználói kézikönyv részletesen leírja a két asztali környezetet, illetve a KDE és GNOME
alatt futó alkalmazásokat.
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4

Távoli telepítés
A SUSE Linux Enterprise® számos különböző módon telepíthető. Csakúgy, mint az
adathordozókról végzett szokásos telepítés esetében (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével (19. oldal)), számos hálózati alapú megközelítés közül lehet választani, sőt,
akár teljesen automatizált módon is telepíthető a SUSE Linux Enterprise.
Mindegyik módszert két rövid ellenőrzőlistával vezetünk be: az egyik a módszer előfeltételeit sorolja fel, a másik pedig röviden áttekinti az eljárást. Ezután részletesebben is
végigvesszük az adott telepítési helyzetben használt technikákat.
MEGJEGYZÉS
A következő szakaszokban azt a rendszert, amelyikre az új SUSE Linux Enterprise
kerül, célrendszer vagy telepítési cél néven fogjuk emlegetni. A telepítési forrás
kifejezés az összes telepítési adatforrás együttesét jelöli. Ide tartoznak a fizikai
adathordozók (CD és DVD), illetve a telepítési adatokat szétosztani képes kiszolgálók a hálózatban.

4.1 A távoli telepítés telepítési
helyzetei
Ebben a szakaszban átvesszük a távoli telepítések leggyakoribb telepítési helyzeteit.
Minden egyes helyzetnél tekintse meg az előfeltételek listáját és kövesse a helyzethez
felvázolt eljárást. Ha egy adott lépéshez részletesebb utasításra van szüksége, kövesse
a megadott hivatkozásokat.
Távoli telepítés
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FONTOS
Az X Window rendszer beállítását egyik távoli telepítési eljárásban sem részletezzük. A telepítés befejeztével jelentkezzen be a célrendszerre root felhasználóként, írja be a telinit 3 parancsot és a SaX2 programmal állítsa be a
grafikus hardvert.

4.1.1 Egyszerű távoli telepítés VNC-n
keresztül – statikus hálózati
konfiguráció
Ehhez a fajta telepítéshez továbbra is szükséges kismértékben fizikailag hozzáférni a
célrendszerhez, a rendszer elindításához. Magát a telepítést aztán teljes mértékben lehet
egy távoli munkaállomásról vezérelni, VNC-n keresztül kapcsolódva a telepítőprogramhoz. A felhasználó közreműködésére szükség van, mint a kézi telepítésnél (3. fejezet Telepítés a YaST segítségével (19. oldal)).
E telepítési típus esetén a következő követelményeket kell teljesíteni:
• Távoli telepítési forrás: NFS, HTTP, FTP vagy SMB, működő hálózati kapcsolattal
• Célrendszer működő hálózati kapcsolattal
• Vezérlőrendszer működő hálózati kapcsolattal, valamint VNC-megjelenítő szoftver
vagy Javát futtatni képes böngésző (Firefox, Konqueror, Internet Explorer vagy
Opera)
• Fizikai adathordozó (CD vagy DVD) a célrendszer elindításához
• Érvényes statikus IP-címek, már hozzárendelve a telepítési forráshoz és a vezérlőrendszerhez
• Érvényes statikus IP-cím a célrendszerhez rendeléshez
E telepítési típus végrehajtása:
1 Állítsa be a telepítési forrást (4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása (52. oldal)). Válasszon ki egy NFS, HTTP vagy FTP hálózati ki-
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szolgálót. SMB telepítési forrás esetén itt talál útmutatást: 4.2.5. szakasz - SMB
telepítési forrás kezelése (60. oldal).
2 Indítsa el a célrendszert a SUSE Linux Enterprise telepítőcsomag első CD-jéről
vagy DVD-jéről.
3 Amikor megjelenik a rendszerindítási képernyő a célrendszeren, használja a
rendszerindítási parancssort a megfelelő VNC-beállítások, illetve a telepítési
forrás címének megadásához. Ennek részletes leírása: 4.4. szakasz - A célrendszer
elindítása telepítéshez (74. oldal).
A célrendszer egy szöveges környezetben indul el, megadva azt a hálózati címet
és kijelzőszámot, amely alatt a grafikus telepítési környezet megcímezhető a
VNC-megjelenítő alkalmazással vagy böngészővel. A VNC-s telepítések
OpenSLP-n keresztül hirdetik meg magukat és Konqueror alatt a service:/
vagy slp:/ módban meg is találhatók.
4 A vezérlő munkaállomáson nyisson meg egy VNC-megjelenítő alkalmazást vagy
webböngészőt és csatlakozzon a célrendszerhez (4.5.1. szakasz - Telepítés VNCvel (79. oldal)).
5 Hajtsa végre a telepítést a leírt módon (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal)). Csatlakozzon újra a célrendszerhez, miután az újraindult a telepítés
utolsó fázisának végrehajtásához.
6 Fejezze be a telepítést.

4.1.2 Egyszerű távoli telepítés VNC-n
keresztül – dinamikus hálózati
beállítások
Ehhez a fajta telepítéshez továbbra is szükséges kismértékben fizikailag hozzáférni a
célrendszerhez, a rendszer elindításához. A hálózati beállítás DHCP segítségével történik.
A telepítés vezérlése teljes egészében egy távoli munkaállomásról történik, VNC-vel
csatlakozva a telepítőhöz, de a felhasználó közreműködésére továbbra is szükség van
a tényleges beállításokhoz.
E telepítési típus esetén a következő követelményeket kell teljesíteni:
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• Távoli telepítési forrás: NFS, HTTP, FTP vagy SMB, működő hálózati kapcsolattal
• Célrendszer működő hálózati kapcsolattal
• Vezérlőrendszer működő hálózati kapcsolattal, valamint VNC-megjelenítő szoftver
vagy Javát futtatni képes böngésző (Firefox, Konqueror, Internet Explorer vagy
Opera)
• Fizikai adathordozó (CD, DVD vagy egyedi rendszerindító lemez) a célrendszer
elindításához)
• Futó, IP-címeket osztó DHCP-kiszolgáló
E telepítési típus végrehajtása:
1 Állítsa be a telepítési forrást (4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása (52. oldal)). Válasszon ki egy NFS, HTTP vagy FTP hálózati kiszolgálót. SMB telepítési forrás esetén itt talál útmutatást: 4.2.5. szakasz - SMB
telepítési forrás kezelése (60. oldal).
2 Indítsa el a célrendszert a SUSE Linux Enterprise telepítőcsomag első CD-jéről
vagy DVD-jéről.
3 Amikor megjelenik a rendszerindítási képernyő a célrendszeren, használja a
rendszerindítási parancssort a megfelelő VNC-beállítások, illetve a telepítési
forrás címének megadásához. Ennek részletes leírása: 4.4. szakasz - A célrendszer
elindítása telepítéshez (74. oldal).
A célrendszer egy szöveges környezetben indul el, megadva azt a hálózati címet
és kijelzőszámot, amely alatt a grafikus telepítési környezet megcímezhető a
VNC-megjelenítő alkalmazással vagy böngészővel. A VNC-s telepítések
OpenSLP-n keresztül hirdetik meg magukat és Konqueror alatt a service:/
vagy slp:/ módban meg is találhatók.
4 A vezérlő munkaállomáson nyisson meg egy VNC-megjelenítő alkalmazást vagy
webböngészőt és csatlakozzon a célrendszerhez (4.5.1. szakasz - Telepítés VNCvel (79. oldal)).
5 Hajtsa végre a telepítést a leírt módon (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal)). Csatlakozzon újra a célrendszerhez, miután az újraindult a telepítés
utolsó fázisának végrehajtásához.
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6 Fejezze be a telepítést.

4.1.3 Távoli telepítés VNC-n keresztül –
PXE-s rendszerindítás és Wake-on-LAN
Ennél a telepítési típusnál egyáltalán nem kell hozzáérni a számítógéphez fizikailag. A
célgép elindítása és újraindítása is távolról történik. A felhasználó közreműködésére
csak a tényleges telepítéshez van szükség. Ez a megközelítés használható többtelephelyes
környezetekben is.
E telepítési típus esetén a következő követelményeket kell teljesíteni:
• Távoli telepítési forrás: NFS, HTTP, FTP vagy SMB, működő hálózati kapcsolattal
• TFTP-kiszolgáló
• A hálózatban működő DHCP-kiszolgáló
• PXE-rendszerindításra, hálózati csatlakozásra és Wake on LAN funkcióra képes
célrendszer, áram alá helyezve és a hálózatra csatlakoztatva
• Vezérlőrendszer működő hálózati kapcsolattal, valamint VNC-megjelenítő szoftver
vagy Javát futtatni képes böngésző (Firefox, Konqueror, Internet Explorer vagy
Opera)
E telepítési típus végrehajtása:
1 Állítsa be a telepítési forrást (4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása (52. oldal)). Válasszon egy NFS, HTTP vagy FTP hálózati kiszolgálót, vagy állítson be egy SMB telepítési forrást a leírás szerint (4.2.5. szakasz
- SMB telepítési forrás kezelése (60. oldal)).
2 Állítson be egy TFTP-kiszolgálót, amelyik a rendszerindításhoz szükséges
rendszerképet tartalmazza (ezt fogja letölteni a célrendszer). Ennek leírása: 4.3.2.
szakasz - TFTP-kiszolgáló beállítása (65. oldal).
3 Állítson be egy DHCP-kiszolgálót, amely ad IP-címet minden gépnek és amely
képes tudatni a TFTP-kiszolgáló helyét a célrendszerrel. Ennek leírása: 4.3.1.
szakasz - DHCP-kiszolgáló (62. oldal).
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4 Készítse fel a célrendszert PXE-rendszerindításra. Ennek részletes leírása: 4.3.5.
szakasz - A célrendszer felkészítése PXE rendszerindításra (72. oldal).
5 Kezdeményezze a célrendszeren a rendszerindítási folyamatot Wake on LAN
funkció használatával. Ennek leírása: 4.3.7. szakasz - Wake on LAN (72. oldal).
6 A vezérlő munkaállomáson nyisson meg egy VNC-megjelenítő alkalmazást vagy
webböngészőt és csatlakozzon a célrendszerhez (4.5.1. szakasz - Telepítés VNCvel (79. oldal)).
7 Hajtsa végre a telepítést a leírt módon (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal)). Csatlakozzon újra a célrendszerhez, miután az újraindult a telepítés
utolsó fázisának végrehajtásához.
8 Fejezze be a telepítést.

4.1.4 Egyszerű távoli telepítés SSH-n
keresztül – statikus hálózati beállítások
Ehhez a fajta telepítéshez továbbra is szükséges kismértékben fizikailag hozzáférni a
célrendszerhez, a telepítéshez szükséges rendszerindítás, valamint a telepítési cél IPcímének a megállapítása miatt. Magát a telepítést aztán teljes mértékben lehet egy távoli
munkaállomásról vezérelni, SSH-n keresztül kapcsolódva a telepítőprogramhoz. A
felhasználó közreműködésére szükség van, mint a szokásos telepítésnél (3. fejezet Telepítés a YaST segítségével (19. oldal)).
E telepítési típus esetén a következő követelményeket kell teljesíteni:
• Távoli telepítési forrás: NFS, HTTP, FTP vagy SMB, működő hálózati kapcsolattal
• Célrendszer működő hálózati kapcsolattal
• Vezérlőrendszer működő hálózati kapcsolattal és működő SSH-kliensszoftverrel
• Fizikai adathordozó (CD, DVD vagy egyedi rendszerindító lemez) a célrendszer
elindításához
• Érvényes statikus IP-címek, már hozzárendelve a telepítési forráshoz és a vezérlőrendszerhez
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• Érvényes statikus IP-cím a célrendszerhez rendeléshez
E telepítési típus végrehajtása:
1 Állítsa be a telepítési forrást (4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása (52. oldal)). Válasszon ki egy NFS, HTTP vagy FTP hálózati kiszolgálót. SMB telepítési forrás esetén itt talál útmutatást: 4.2.5. szakasz - SMB
telepítési forrás kezelése (60. oldal).
2 Indítsa el a célrendszert a SUSE Linux Enterprise telepítőcsomag első CD-jéről
vagy DVD-jéről.
3 Amikor megjelenik a rendszerindítási képernyő a célrendszeren, használja a
rendszerindítási parancssort a hálózati kapcsolat megfelelő paramétereinek,. a
telepítési forrás címének, illetve az SSH használatának a megadásához. Ennek
részletes leírása: 4.4.3. szakasz - Egyéni rendszerindítási paraméterek használata
(76. oldal).
A célrendszer egy szöveges környezetben indul el, megadva a hálózati címet,
amely alatt a grafikus telepítési környezet elérhető bármely SSH klienssel.
4 A vezérlő munkaállomáson nyisson meg egy terminálablakot és csatlakozzon a
célrendszerhez („Csatlakozás a telepítőprogramhoz” szakasz (81. oldal)).
5 Hajtsa végre a telepítést a leírt módon (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal)). Csatlakozzon újra a célrendszerhez, miután az újraindult a telepítés
utolsó fázisának végrehajtásához.
6 Fejezze be a telepítést.

4.1.5 Egyszerű távoli telepítés SSH-n
keresztül – dinamikus hálózati
beállítások
Ehhez a fajta telepítéshez továbbra is szükséges kismértékben fizikailag hozzáférni a
célrendszerhez, a telepítés elindításához, valamint a telepítési cél IP-címének a megállapításához. A telepítés vezérlése teljes egészében egy távoli munkaállomásról történik,
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VNC-vel csatlakozva a telepítőhöz, de a felhasználó közreműködésére továbbra is
szükség van a tényleges beállításokhoz.
E telepítési típus esetén a következő követelményeket kell teljesíteni:
• Távoli telepítési forrás: NFS, HTTP, FTP vagy SMB, működő hálózati kapcsolattal
• Célrendszer működő hálózati kapcsolattal
• Vezérlőrendszer működő hálózati kapcsolattal és működő SSH-kliensszoftverrel
• Fizikai adathordozó (CD vagy DVD) a célrendszer elindításához
• Futó, IP-címeket osztó DHCP-kiszolgáló
E telepítési típus végrehajtása:
1 Állítsa be a telepítési forrást (4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása (52. oldal)). Válasszon ki egy NFS, HTTP vagy FTP hálózati kiszolgálót. SMB telepítési forrás esetén itt talál útmutatást: 4.2.5. szakasz - SMB
telepítési forrás kezelése (60. oldal).
2 Indítsa el a célrendszert a SUSE Linux Enterprise telepítőcsomag első CD-jéről
vagy DVD-jéről.
3 Amikor megjelenik a rendszerindítási képernyő a célrendszeren, használja a
rendszerindítási parancssort a hálózati kapcsolat megfelelő paramétereinek,. a
telepítési forrás helyének, illetve az SSH használatának a megadásához. A paraméterek használatával kapcsolatos részletes útmutatás: 4.4.3. szakasz - Egyéni
rendszerindítási paraméterek használata (76. oldal)
A célrendszer egy szöveges környezetben indul el, megadva a hálózati címet,
amely alatt a grafikus telepítési környezet elérhető bármely SSH klienssel.
4 A vezérlő munkaállomáson nyisson meg egy terminálablakot és csatlakozzon a
célrendszerhez („Csatlakozás a telepítőprogramhoz” szakasz (81. oldal)).
5 Hajtsa végre a telepítést a leírt módon (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal)). Csatlakozzon újra a célrendszerhez, miután az újraindult a telepítés
utolsó fázisának végrehajtásához.
6 Fejezze be a telepítést.
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4.1.6 Távoli telepítés SSH-n keresztül – PXE-s
rendszerindítás és Wake-on-LAN
Ennél a telepítési típusnál egyáltalán nem kell hozzáérni a számítógéphez fizikailag. A
célgép elindítása és újraindítása is távolról történik.
E telepítési típus esetén a következő követelményeket kell teljesíteni:
• Távoli telepítési forrás: NFS, HTTP, FTP vagy SMB, működő hálózati kapcsolattal
• TFTP-kiszolgáló
• Működő DHCP-kiszolgáló a hálózatban, amelyik statikus IP-címet ad a telepítendő
gépnek
• PXE-rendszerindításra, hálózati csatlakozásra és Wake on LAN funkcióra képes
célrendszer, áram alá helyezve és a hálózatra csatlakoztatva
• Vezérlőrendszer működő hálózati kapcsolattal és SSH-kliensszoftverrel
E telepítési típus végrehajtása:
1 Állítsa be a telepítési forrást (4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása (52. oldal)). Válasszon ki egy NFS, HTTP vagy FTP hálózati kiszolgálót. SMB telepítési forrás beállításával kapcsolatban itt talál útmutatást:
4.2.5. szakasz - SMB telepítési forrás kezelése (60. oldal).
2 Állítson be egy TFTP-kiszolgálót, amelyik a rendszerindításhoz szükséges
rendszerképet tartalmazza (ezt fogja letölteni a célrendszer). Ennek leírása: 4.3.2.
szakasz - TFTP-kiszolgáló beállítása (65. oldal).
3 Állítson be egy DHCP-kiszolgálót, amely ad IP-címet minden gépnek és amely
képes tudatni a TFTP-kiszolgáló helyét a célrendszerrel. Ennek leírása: 4.3.1.
szakasz - DHCP-kiszolgáló (62. oldal).
4 Készítse fel a célrendszert PXE-rendszerindításra. Ennek részletes leírása: 4.3.5.
szakasz - A célrendszer felkészítése PXE rendszerindításra (72. oldal).
5 Kezdeményezze a célrendszeren a rendszerindítási folyamatot Wake on LAN
funkció használatával. Ennek leírása: 4.3.7. szakasz - Wake on LAN (72. oldal).
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6 A vezérlő munkaállomáson indítson el egy SSH-klienst és csatlakozzon a célrendszerhez (4.5.2. szakasz - Telepítés SSH-n keresztül (80. oldal)).
7 Hajtsa végre a telepítést a leírt módon (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal)). Csatlakozzon újra a célrendszerhez, miután az újraindult a telepítés
utolsó fázisának végrehajtásához.
8 Fejezze be a telepítést.

4.2 A telepítési forrásokat tároló
kiszolgáló beállítása
A SUSE Linux Enterprise hálózati telepítési forrásaként használt gépen futó operációs
rendszertől függően többféle lehetőség is rendelkezésre áll a kiszolgáló beállításához.
A legegyszerűbb mód egy telepítési kiszolgáló beállítására a YaST használata egy
SUSE Linux Enterprise Server 9 vagy 10, illetve SUSE Linux 9.3 és frissebb rendszereken. Az SUSE Linux Enterprise Server vagy SUSE Linux Enterprise egyéb változatain kézzel kell beállítani a telepítési forrást.
TIPP
Akár Microsoft Windows gép is használható a linuxos üzembe helyezés telepítési kiszolgálójaként. Részletek: 4.2.5. szakasz - SMB telepítési forrás kezelése
(60. oldal).

4.2.1 Telepítési kiszolgáló beállítása a YaST
segítségével
A YaST egy grafikus eszközt kínál a hálózati telepítési források létrehozásához. HTTP,
FTP és NFS hálózati telepítési kiszolgálók használatát támogatja.
1 Jelentkezzen be root felhasználóként a telepítési kiszolgálóként használni kívánt
gépre.
2 Indítsa el a YaST > Vegyes > Telepítési kiszolgáló modulját.
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3 Válassza ki a kiszolgáló típusát (HTTP, FTP vagy NFS). A kiválasztott szolgáltatás automatikusan elindul minden egyes alkalommal a rendszer indulásakor.
Ha a kiválasztott típusú szolgáltatás már fut a rendszeren és kézzel akarja beállítani a kiszolgálót, tiltsa le a szolgáltatás automatikus konfigurációját a Semmilyen
hálózati szolgáltatást ne állítson be pont megjelölésével. Mindkét esetben adja
meg a könyvtárat, amelyből a kiszolgálón a telepítési adatok elérhetők.
4 Állítsa be a kívánt kiszolgálótípust. Ez a lépés a kiszolgáló szolgáltatásainak
automatikus beállításához kapcsolódik. Ha az automatikus beállítás ki van kapcsolva, akkor ez a lépés kimarad.
Adjon meg egy másodlagos nevet azon FTP vagy HTTP-kiszolgáló gyökérkönyvtárához, amelyiken a telepítési adatok találhatók. A telepítési forrás később az
ftp://kiszolgáló-IP/Másodlagos_név/Név (FTP) vagy
http://kiszolgáló-IP/Másodlagos_név/Név (HTTP) cím alatt lesz
elérhető. A Név helyére a telepítési forrás nevét kell beírni; ezt a következő lépésben állítjuk be. Ha az előző lépésben NFS-t választott, akkor adja meg a
dzsókerneveket és az exportálási paramétereket. Az NFS-kiszolgáló az
nfs://kiszolgáló-IP/Név cím alatt lesz majd elérhető. Az NFS-sel és
az exportokkal kapcsolatos részletek: 37. fejezet - Fájlrendszer megosztása NFSsel (749. oldal).
TIPP: Tűzfalbeállítások
Győződjön meg róla, hogy a kiszolgálórendszer tűzfalbeállításai átengedik
a HTTP, NFS és FTP portok forgalmát. Ha nem tennék, akkor indítsa el a
YaST tűzfal modulját és nyissa ki a megfelelő portokat.
5 Állítsa be a telepítési forrást. Még mielőtt a telepítési adathordozót átmásolná a
helyére, adja meg a telepítési forrás nevét (ideális esetben ez a termék és a verziószám egy könnyen megjegyezhető rövidítése). A YaST engedi ISO-rendszerképek használatát a telepítő CD-k konkrét példányai helyett. Ha ezt a megoldást
kívánja alkalmazni, jelölje meg a megfelelő négyzetet és adja meg azt a könyvtárelérési utat, ahol az ISO-fájlok helyileg találhatók. Attól függően, hogy milyen
terméket oszt szét ezzel a telepítési kiszolgálóval, szükség lehet további kiegészítő
vagy szervizcsomag CD-kre. Ezeket extra telepítési forrásokként fel kell venni.
A telepítési kiszolgáló OpenSLP-n keresztüli meghirdetéséhez a hálózaton jelölje
meg a megfelelő pontot.
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TIPP
Ha a hálózati beállítások lehetővé teszik, érdemes megfontolni a telepítési
forrás OpenSLP-n keresztüli meghirdetését. Ebben az esetben nem kell
majd megadni minden egyes gépen külön a hálózati telepítés elérési útját.
A célrendszereket egyszerűen csak el kell indítani az SLP rendszerindítási
paraméterrel és minden további konfiguráció nélkül meg fogják találni
a hálózati telepítési forrást. A beállítás részletei: 4.4. szakasz - A célrendszer
elindítása telepítéshez (74. oldal).
6 Töltse fel a telepítési adatokat. A telepítési kiszolgáló beállításának leghosszabb
lépése a tényleges telepítő CD-k felmásolása. Helyezze be az adathordozókat a
YaST által kért sorrendben és várja meg, hogy a másolás befejeződjön. Az összes
forrás teljes átmásolása után lépjen vissza a meglévő információs források
összegző képernyőjére és zárja be a konfigurációs ablakot a Befejezés gombra
kattintva.
A telepítési kiszolgáló ezzel be van állítva és készen áll kiszolgálni a szükséges
adatokat. Automatikusan el lesz indítva a rendszer minden egyes indításakor.
További beavatkozásra nincs szükség. A szolgáltatást csak akkor kell kézzel beállítani és elindítani, ha az első lépésként a YaST-ban letiltotta a kiválasztott hálózati szolgáltatás automatikus beállítását.
Egy telepítési forrás lekapcsolásához válassza ki az eltávolítani kívánt telepítési forrást,
majd nyomja meg a Törlés gombot. A telepítési adatok törlődnek a rendszerről. A hálózati szolgáltatás deaktiválásához használja a megfelelő YaST-modult.
Ha a telepítési kiszolgáló egynél több termék számára biztosít telepítési adatokat, akkor
indítsa el a YaST telepítési kiszolgáló modulját és a meglévő telepítési források ablakában nyomja meg a Hozzáadás gombot az új telepítési forrás beállításához.

4.2.2 NFS telepítési forrás beállítása kézzel
FONTOS
Az alábbiakban feltételezzük, hogy valamilyen SUSE Linux alapú operációs
rendszert futtat a telepítési kiszolgálóként működő gépen. Ha nem ez a helyzet,

54

Telepítési útmutató

akkor a jelen leírás helyett forduljon a gyártó dokumentációjához az NFS-sel
kapcsolatban.
Az NFS telepítési forrás beállítása lényegében két lépésben történik. Az első lépésben
hozza létre a telepítési adatokat tartalmazó könyvtárstruktúrát és másolja át a telepítési
adathordozó tartalmát ebbe a struktúrába. Második lépésként exportálja a telepítési·adatokat tartalmazó könyvtárat a hálózaton.
A telepítési·adatokat tartalmazó könyvtár létrehozása:
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Hozzon létre egy könyvtárat, amely majd a telepítési·adatokat tárolni fogja és
váltson át ebbe a könyvtárba. Például:
mkdir install/product/productversion
cd install/product/productversion

A product helyére a termék nevének a rövidítését írja, a productversion
pedig egy olyan karaktersorozat legyen, amelyik a termék nevét és verzióját tartalmazza.
3 A telepítőcsomag minden egyes CD-jéhez hajtsa végre a következő parancsokat:
3a Másolja a telepítő CD teljes tartalmát a telepítési kiszolgáló könyvtárába:
cp -a /media/path_to_your_CD-ROM_drive .

A path_to_your_CD-ROM_drive helyére a CD vagy DVD-meghajtó
tényleges elérési útját kell írni. A használt meghajtó típusától függően ez
lehet cdrom, cdrecorder, dvd vagy dvdrecorder.
3b Nevezze át a könyvtárat a CD számára:
mv path_to_your_CD-ROM_drive CDx

Az x helyére a CD száma kerüljön.
SUSE Linux Enterprise Server rendszeren a telepítési források NFS-exportálása YaSTtal is elvégezhető: A következő műveleteket hajtsa végre:
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
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2 Indítsa el a YaST > Hálózati szolgáltatások > NFS.kiszolgáló modult.
3 Válassza ki a Start és Tűzfalport megnyitása modult, majd kattintson a Tovább
gombra.
4 Válassza ki a Könyvtár hozzáadása pontot és keresse ki a telepítési forrásokat
tartalmazó könyvtárat, jelen esetben a productversion-t.
5 Válassza ki a Gép hozzáadása pontot és adja meg azon gépek neveit, amelyekre
exportálni kívánja a telepítési·adatokat. Gépnevek helyett dzsókerneveket, hálózati címtartományokat, vagy akár csak a hálózat tartománynevét is megadhatja.
Adja meg a kívánt exportálási beállításokat, vagy hagyja meg az alapértelmezett
értékeket (a legtöbb esetben teljesen megfelelők). További információ az NFSmegosztások szintaxisáról az exports kézikönyvoldalon olvasható.
6 Kattintson a Befejezés gombra. A SUSE Linux Enterprise telepítési forrásokat
tároló NFS-kiszolgáló automatikusan elindul és beépül a rendszerindítási folyamatba.
Ha inkább kézzel kívánja exportálni a telepítési forrásokat NFS-en keresztül, nem a
YaST NFS-kiszolgáló moduljával:
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Nyissa meg az /etc/exports fájlt és írja be az alábbi sort:
/productversion *(ro,root_squash,sync)

Ez a /productversion könyvtárat exportálja minden olyan gépre, amelyik
része a hálózatnak vagy csatlakozni tud a kiszolgálóhoz. A kiszolgáló elérésének
korlátozásához használjon hálózati maszkokat vagy tartományneveket az általános
* dzsókernév helyett. További részletek az export kézikönyvoldalon olvashatók.
Mentse el a konfigurációs fájlt és lépjen ki a szerkesztőből.
3 Ahhoz, hogy az NFS szolgáltatás bekerüljön a rendszerindításkor elindított kiszolgálók listájába, adja ki a következő parancsokat:
insserv /etc/init.d/nfsserver
insserv /etc/init.d/portmap
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4 Indítsa el az NFS-kiszolgálót az rcnfsserver start paranccsal. Ha módosítania kell később az NFS-kiszolgáló beállításain, írja át a konfigurációs fájlt,
majd indítsa újra az NFS démont az rcnfsserver restart paranccsal.
Az NFS-kiszolgálót OpenSLP-n keresztül meghirdetve a hálózat összes kliense egyszerűen megtudhatja a címét.
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Lépjen be az /etc/slp.reg.d/ könyvtárba.
3 Hozzon létre egy install.suse.nfs.reg nevű konfigurációs fájlt, benne
az alábbi sorokkal:

# Register the NFS Installation Server
service:install.suse:nfs://$HOSTNAME/path_to_instsource/CD1,en,65535
description=NFS Installation Source

A path_to_instsource helyére a telepítési forrás tényleges helyét írja a
kiszolgálón.
4 Mentse el a konfigurációs fájlt és indítsa el az OpenSLP démont (rcslpd
start).
További információ az OpenSLP-ről a csomag dokumentációjában, a /usr/share/
doc/packages/openslp/ fájlban található, illetve az 31. fejezet - SLP-szolgáltatások a hálózatban (693. oldal) részben.

4.2.3 FTP telepítési forrás beállítása kézzel
Az FTP telepítési forrás létrehozása nagyon hasonlít az NFS telepítési forráséhoz. Az
FTP telepítési források szintén meghirdethetők a hálózaton OpenSLP-vel.
1 Hozzon létre egy könyvtárat a telepítési forrásokhoz a leírt módon (4.2.2. szakasz
- NFS telepítési forrás beállítása kézzel (54. oldal)).
2 Állítsa be az FTP-kiszolgálót, hogy kiszolgálja a telepítés könyvtár tartalmát:
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2a Jelentkezzen be root felhasználóként és telepítse a vsftpd csomagot a
YaST csomagkezelőjével.
2b Lépjen be az FTP-kiszolgáló gyökérkönyvtárába:
cd /srv/ftp

2c Hozzon létre egy alkönyvtárat az FTP gyökérkönyvtárában a telepítési források számára:
mkdir instsource

Az instsource helyére a termék neve kerüljön.
2d Csatolja fel a telepítési adattár tartalmát az FTP-kiszolgáló chroot-környezetébe:
mount --bind path_to_instsource /srv/ftp/instsource

A path_to_instsource és instsource helyére a telepített rendszernek megfelelő paraméterek kerüljenek. A módosítás állandósításához vegye
fel az /etc/fstab fájlba.
2e Indítsa el a vsftpd-t a vsftpd paranccsal.
3 Hirdesse meg a telepítési forrást OpenSLP-n keresztül, ha ezt támogatják a hálózati beállítások:
3a Hozzon létre egy install.suse.ftp.reg nevű konfigurációs fájlt az
/etc/slp.reg.d/ könyvtárban, az alábbi sorokkal:
# Register the FTP Installation Server
service:install.suse:ftp://$HOSTNAME/srv/ftp/instsource/CD1,en,65535
description=FTP Installation Source

Az instsource helyére a kiszolgálón lévő telepítési forrás könyvtár
tényleges neve kerüljön. A service: sort egy hosszú, folytonos sorként
kell beírni.
3b Mentse el a konfigurációs fájlt és indítsa el az OpenSLP démont az rcslpd
start paranccsal.
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4.2.4 HTTP telepítési forrás beállítása kézzel
A HTTP telepítési forrás létrehozása nagyon hasonlít az NFS telepítési forráséhoz. A
HTTP telepítési források szintén meghirdethetők a hálózaton OpenSLP-vel.
1 Hozzon létre egy könyvtárat a telepítési forrásokhoz a leírt módon (4.2.2. szakasz
- NFS telepítési forrás beállítása kézzel (54. oldal)).
2 Állítsa be a HTTP-kiszolgálót, hogy kiszolgálja a telepítés könyvtár tartalmát:
2a Az Apache webkiszolgáló telepítése.
2b Lépjen be a HTTP-kiszolgáló gyökérkönyvtárába (/srv/www/htdocs)
és hozzon létre egy alkönyvtárat a telepítési forrásoknak:
mkdir instsource

Az instsource helyére a termék neve kerüljön.
2c Hozzon létre egy szimbolikus láncot a telepítési források helyétől a webkiszolgáló gyökérkönyvtárába (/srv/www/htdocs):
ln -s /path_instsource /srv/www/htdocs/instsource

2d Módosítsa a HTTP-kiszolgáló konfigurációs fájlját (/etc/apache2/
default-server.conf), hogy kövesse a szimbolikus láncokat. Cserélje
le az alábbi sort:
Options None

erre:
Options Indexes FollowSymLinks

2e Töltse újra a HTTP-kiszolgáló konfigurációját a rcapache2 reload
paranccsal.
3 Hirdesse meg a telepítési forrást OpenSLP-n keresztül, ha ezt támogatják a hálózati beállítások:
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3a Hozzon létre egy install.suse.ftp.reg nevű konfigurációs fájlt az
/etc/slp.reg.d/ könyvtárban, az alábbi sorokkal:

# Register the HTTP Installation Server
service:install.suse:http://$HOSTNAME/srv/www/htdocs/instsource/CD1/,en,65535
description=HTTP Installation Source

Az instsource helyére a kiszolgálón lévő telepítési forrás tényleges elérési útja kerüljön. A service: sort egy hosszú, folytonos sorként kell
beírni.
3b Mentse el a konfigurációs fájlt és indítsa el az OpenSLP démont az rcslpd
start paranccsal.

4.2.5 SMB telepítési forrás kezelése
SMB használatával a telepítési források akár egy Microsoft Windows kiszolgálóról is
importálhatók és a linuxos üzembe helyezés úgy is elindítható, hogy nincs is a környéken
linuxos gép.
A SUSE Linux Enterprise telepítési forrásokat tartalmazó exportált windowsos megosztás beállítása:
1 Jelentkezzen be a windowsos gépre.
2 Indítsa el az Intézőt és hozzon létre egy új mappát, amely a teljes telepítési fát
tárolni fogja és nevezze el például INSTALL-nak.
3 Exportálja a megosztást a Windows-dokumentációban leírtak szerint.
4 Lépjen bele a megosztásba és hozzon létre egy termék nevű almappát. A
termék helyére persze a termék valódi nevét írja.
5 Lépjen bele az INSTALL/termék mappába és másolja át az egyes CD-ket
vagy DVD-ket egy-egy külön, például CD1 és CD2 nevű mappába.
SMB-n csatolt megosztás telepítési forrásként történő használata:
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1 Indítsa el a telepítési célt.
2 Válassza ki a Telepítés menüpontot.
3 Nyomja meg az F4 gombot a telepítési források megadásához.
4 Válassza ki az SMB lehetőséget és adja meg az windowsos gép nevét vagy IPcímét, a megosztás nevét (INSTALL/termék/CD1, a fenti példában), az eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót.
Az Entrée leütése után elindul a YaST és elvégezheti a telepítést.

4.2.6 A telepítési adathordozó ISO
rendszerképeinek használata a
kiszolgálón
A fizikai adathordozók a kiszolgáló könyvtárába való kézzel átmásolása helyett fel is
csatolhatja a telepítési adathordozó ISO rendszerképeit a telepítési kiszolgálóra és
használhatja azokat telepítési forrásként. HTTP, NFS vagy FTP-kiszolgáló beállítása
ISO rendszerképek használatára az adathordozó másolatai helyett:
1 Töltse le az ISO-rendszerképeket és mentse el a telepítési kiszolgálóként használt
gépre.
2 Jelentkezzen be root felhasználóként.
3 Válasszon ki vagy hozzon létre egy megfelelő helyet a telepítési·adatokhoz, a
4.2.2. szakasz - NFS telepítési forrás beállítása kézzel (54. oldal), 4.2.3. szakasz
- FTP telepítési forrás beállítása kézzel (57. oldal) vagy 4.2.4. szakasz - HTTP
telepítési forrás beállítása kézzel (59. oldal) részekben leírt módon.
4 Hozzon létre alkönyvtárakat az egyes CD-khez vagy DVD-khez.
5 Az egyes ISO rendszerképek felcsatolásához és a végső helyre kicsomagolásukhoz
adja ki a következő parancsot:
mount -o loop path_to_iso path_to_instsource/product/mediumx
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A path_to_iso helyére az ISO rendszerkép helyi példányának elérési útja
kerüljön, a path_to_instsource helyére a kiszolgáló forráskönyvtára, a
product helyére a termék neve és a mediumx helyére a használt adathordozó
típusa (CD vagy DVD) és száma.
6 Ismételje meg az előző lépést a termék összes szükséges ISO rendszerképének
felcsatolásához.
7 Indítsa el a telepítési kiszolgálót a szokásos módon (4.2.2. szakasz - NFS telepítési forrás beállítása kézzel (54. oldal), 4.2.3. szakasz - FTP telepítési forrás beállítása kézzel (57. oldal) vagy 4.2.4. szakasz - HTTP telepítési forrás beállítása
kézzel (59. oldal)).

4.3 A célrendszer indításra
felkészítése
Ebben a szakaszban az összetettebb rendszerindítási helyzetek konfigurációs feladatait
tekintjük át. Azonnal használható beállítási példákat mutatunk DHCP, PXE rendszerindítás, TFTP és Wake on LAN használatával.

4.3.1 DHCP-kiszolgáló
A DHCP-kiszolgálót kétféleképpen lehet beállítani. SUSE Linux Enterprise Server 9
és frissebb verziókon a YaST-nak része egy grafikus felület a folyamat elvégzéséhez.
Az egyéb SUSE Linux alapú termékek, illetve a nem SUSE Linux rendszerek felhasználóinak kézzel kell szerkeszteniük a konfigurációs fájlokat, vagy használhatják az
operációsrendszer-gyártó által biztosított felületeket.
FONTOS
Az alábbi szakaszokban csak azokat a beállításokat nézzük át, amelyek segítségével a DHCP-kiszolgáló képes lesz elküldeni a PXE rendszerindítási adatokat.
További információ a DHCP konfigurációjáról az operációsrendszer-gyártó által
biztosított kézikönyvekben található.

62

Telepítési útmutató

DHCP-kiszolgáló beállítása a YaST segítségével
Ahhoz, hogy elküldje a TFTP-kiszolgáló helyét is a hálózati klienseknek és megadja a
telepítési célok által használandó rendszerképfájlt, két deklarációra lesz szükség a
DHCP-kiszolgáló konfigurációjában.
1 Jelentkezzen be root felhasználóként a DHCP-kiszolgálót futtató gépre.
2 Indítsa el a YaST > Hálózati szolgáltatások > DHCP-kiszolgáló modulját.
3 Végezze el a beállítási varázslót a DHCP-kiszolgáló alapszintű beállításainak
megadásához.
4 Válassza ki a Szakértői beállítások pontot, majd nyomja meg az Igen gombot,
amikor a program figyelmezteti arra, hogy kilép az indító párbeszédablakból.
5 A Beállított deklarációk ablakban válassza ki az alhálózatot, amelyben az új
rendszer lesz, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
6 Az Alhálózat beállítása ablakban a Hozzáadás gombbal vegyen fel egy új paramétert az alhálózat beállításai közé.
7 Válassza ki a filename paramétert és értéknek adja meg, hogy pxelinux.0.
8 Vegyen fel még egy (next-server) paramétert, amelynek értéke legyen a
TFTP-kiszolgáló címe.
9 Nyomja meg az OK és a Befejezés gombot a DHCP-kiszolgáló beállításainak
befejezéséhez.
Ahhoz, hogy a DHCP statikus IP-címet adjon egy adott gépnek, lépjen be a DHCP-kiszolgálókonfigurációs modul Szakértői beállítások részébe (Lépés 4 (63. oldal)) és
vegyen fel egy új deklarációt a géptípushoz. Vegye fel a hardware és
fixed-address paramétereket ebbe a gépdeklarációba és adja meg a megfelelő értékeket.

Távoli telepítés

63

DHCP-kiszolgáló beállítása kézzel
A DHCP-kiszolgálónak összesen annyit kell csinálnia (azon túl, hogy automatikusan
címet oszt a hálózati klienseknek), hogy meghirdeti a TFTP-kiszolgáló IP-címét és a
fájl nevét, amelyet a célgép telepítési rutinjainak le kell tölteniük.
1 Jelentkezzen be root felhasználóként a DHCP-kiszolgálót futtató gépre.
2 Adja hozzá a következő sorokat a DHCP-kiszolgáló konfigurációs fájljához
(/etc/dhcpd.conf):
group {
# PXE related stuff
#
# "next server" defines the tftp server that will be used
next server ip_tftp_server:
#
# "filename" specifies the pxelinux image on the tftp server
# the server runs in chroot under /srv/tftpboot
filename "pxelinux.0";
}

Az ip_of_the_tftp_server helyére a TFTP-kiszolgáló tényleges IP-címe
kerüljön. További információ a dhcpd.conf paramétereiről a dhcpd.conf
kézikönyvoldalaiban található.
3 Indítsa újra a DHCP-kiszolgálót (rcdhcpd restart).
Ha SSH-t akar majd használni a PXE és Wake on LAN telepítés távoli vezérléséhez,
akkor kifejezetten adja meg azt az IP-címet, amelyet a DHCP a telepítési célnak adjon.
Ehhez a fenti DHCP konfigurációt az alábbiakhoz hasonlóan kell módosítani:
group {
# PXE related stuff
#
# "next server" defines the tftp server that will be used
next server ip_tftp_server:
#
# "filename" specifies the pxelinux image on the tftp server
# the server runs in chroot under /srv/tftpboot
filename "pxelinux.0";
host test { hardware ethernet mac_address;
fixed-address some_ip_address; }
}
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A host utasítás adja meg a telepítési cél gépnevét. A gépnév és az IP-cím egy adott
géphez kötéséhez ismernie kell (és meg kell adnia) a rendszer hardver- (MAC-) címét.
A példában használt változókat cserélje le a környezetnek megfelelő tényleges értékekre.
A DHCP-kiszolgáló újraindítása után statikus IP-t ad a meghatározott gépnek, így lehet
SSH-n keresztül csatlakozni hozzá.

4.3.2 TFTP-kiszolgáló beállítása
A TFTP-kiszolgáló beállítható a YaST-tal SUSE Linux Enterprise Server és SUSE Linux
Enterprise rendszereken, illetve beállítható kézzel bármely Linux operációs rendszeren,
amelyik támogatja az xinetd-t és a tftp-t. A TFTP-kiszolgáló fogja elküldeni a rendszerindításhoz szükséges rendszerképet a célrendszerre annak indulása után, miután kapott
egy kérést.

TFTP-kiszolgáló beállítása a YaST segítségével
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Indítsa el a YaST > Hálózati szolgáltatások > TFTP-kiszolgáló modult és telepítse
a szükséges csomagot.
3 Kattintson az Engedélyezés pontra, hogy a kiszolgáló biztosan el legyen indítva
és bekerüljön a rendszerindítási rutinok közé. További tevékenységre nincs
szükség ehhez. A xinetd rendszerindításkor elindítja a tftpd-t is.
4 Kattintson a Tűzfalport megnyitása gombra a gépen futó tűzfal megfelelő portjának kinyitásához. Ha nem fut tűzfal a kiszolgálón, akkor ez a lehetőség nem áll
rendelkezésre.
5 Kattintson a Tallózás gombra a rendszerkép könyvtárának kikereséséhez. Az
alapértelmezett könyvtár /tftpboot létrejön és ezt választja ki a program automatikusan.
6 Kattintson a Befejezés gombra a beállítások elmentéséhez és a kiszolgáló elindításához.
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TFTP-kiszolgáló beállítása kézzel
1 Jelentkezzen be root felhasználóként és telepítse a tftp és xinetd csomagokat.
2 Ha nem léteznének még, akkor hozza létre az /srv/tftpboot és /srv/
tftpboot/pxelinux.cfg könyvtárakat.
3 Vegye fel a rendszerképhez szükséges fájlokat a leírás szerint (4.3.3. szakasz PXE rendszerindítás használata (66. oldal)).
4 Módosítsa a xinetd konfigurációját (/etc/xinetd.d/) ahhoz, hogy a TFTPkiszolgáló el legyen indítva rendszerindításkor:
4a Ha még nem létezne, hozzzon létre egy tftp nevű fájlt a könyvtár alatt a
touch tftp paranccsal. Ezután futtassa le a chmod 755 tftp parancsot.
4b Nyissa meg a tftp fájlt és írja be a következő sorokat:
service tftp
{
socket_type
protocol
wait
user
server
server_args
disable
}

=
=
=
=
=
=
=

dgram
udp
yes
root
/usr/sbin/in.tftpd
-s /srv/tftpboot
no

4c Mentse el a fájlt és indítsa újra a xinetd-t a rcxinetd restart paranccsal

4.3.3 PXE rendszerindítás használata
Műszaki háttérinformáció és a PXE teljes specifikációja megtalálható a Preboot Execution Environment (Rendszerindítás előtti végrehajtási környezet, PXE) specifikációjában
(http://www.pix.net/software/pxeboot/archive/pxespec.pdf).
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1 Váltson át a telepítési adattár könyvtárába és másolja át a linux, initrd,
message és memtest fájlokat az /srv/tftpboot könyvtárba:
cp -a boot/loader/linux boot/loader/initrd
boot/loader/message boot/loader/memtest /srv/tftpboot

2 Telepítse a syslinux csomagot közvetlenül a telepítő CD-kről vagy DVD-kről
a YaST segítségével.
3 Másolja át az /usr/share/syslinux/pxelinux.0 fájlt az/srv/
tftpboot könyvtárba:
cp -a /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /srv/tftpboot

4 Váltson át a telepítési adattár könyvtárába és másolja át az isolinux.cfg
fájlt az /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default fájlba:
cp -a boot/loader/isolinux.cfg /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default

5 Módosítsa az /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default fájlt és törölje
a gfxboot, readinfo és framebuffer kezdetű sorokat.
6 Szúrja be a következő bejegyzéseket az alapértelmezett failsafe és apic
címkék hozzáfűzési soraiba:
insmod=kernelmodul
Ezzel a bejegyzéssel lehet beírni a PXE-kliens hálózati telepítésének támogatásához szükséges hálózati kernelmodult. A kernelmodul helyére a
hálózati eszközhöz tartozó modul nevét kell írni.
netdevice=interface
Ez a bejegyzés adja meg a kliensen a hálózati telepítéshez használni kívánt
hálózati csatolót. Csak akkor kell megadni, ha a kliensben egynél több hálózati kártya van. Egyetlen hálózati kártya esetén ez a bejegyzés kihagyható.
install=nfs://ip_instserver/path_instsource/CD1
Ez a bejegyzés adja meg az NFS-kiszolgálót és a telepítési forrást a kliens
telepítéséhez. Az ip_instserver helyére a telepítési kiszolgáló tényleges
IP-címét kell írni. A path_instsource helyére pedig a telepítési források
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tényleges elérési útját. A HTTP, FTP vagy SMB forrásokat hasonló módon
kell megcímezni, csak a protokollelőtag változik (http, ftp vagy smb).
FONTOS
Ha át kell adni más rendszerindítási paramétereket is a telepítési rutinoknak, például az SSH vagy VNC rendszerindítási paramétereket,
akkor fűzze őket az install bejegyzés végére. A paraméterek áttekintés és néhány példa: 4.4. szakasz - A célrendszer elindítása telepítéshez (74. oldal).
Egy példa az /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default fájlra. Adja
meg a protokollelőtagot a hálózati beállításoknak megfelelő telepítési forrás
szerint és adja meg a telepítőhöz csatlakozás módszerét (az install bejegyzés
vnc és vncpassword, illetve usessh és sshpassword paraméterei). A \
jellel elválasztott sorokat egy hosszú sorként kell beírni, a \ jel nélkül.
default linux
# default
label linux
kernel linux
append initrd=initrd ramdisk_size=65536 insmod=e100 \
install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product/CD1
# failsafe
label failsafe
kernel linux
append initrd=initrd ramdisk_size=65536 ide=nodma apm=off acpi=off \
insmod=e100 install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product/CD1
# apic
label apic
kernel linux
append initrd=initrd ramdisk_size=65536 apic insmod=e100 \
install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product/CD1
# manual
label manual
kernel linux
append initrd=initrd ramdisk_size=65536 manual=1
# rescue
label rescue
kernel linux
append initrd=initrd ramdisk_size=65536 rescue=1
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# memory test
label memtest
kernel memtest
# hard disk
label harddisk
localboot 0
implicit
display
prompt
timeout

0
message
1
100

Az ip_instserver és path_instsource helyére az adott rendszerben
használt értékeket kell írni.
Az alábbi szakasz röviden összefoglalja a beállításban használt PXELINUX paramétereket. A rendelkezésre álló paraméterekről további információ a
syslinux csomag dokumentációjában, az /usr/share/doc/packages/
syslinux/ fájlban olvasható.

4.3.4 PXELINUX beállítási paraméterek
Az itt felsorolt paraméterek a PXELINUX konfigurációs fájlban használhatóknak csupán
egy részét képezik.
DEFAULT kernel paraméterek...
Az alapértelmezett kernel parancssort adja meg. Ha a PXELINUX automatikusan
indul, akkor úgy viselkedik, mintha az alapértelmezés utáni bejegyzéseket a rendszerindítási parancssorban írták volna be, azzal a különbséggel, hogy az automatikus
rendszerindítást jelző auto paramétert mindig hozzáadja.
Ha nem található konfigurációs fájl, vagy a konfigurációs fájlban nincs default
bejegyzés, akkor az alapértelmezés a kernel neve „linux” paraméterek nélkül
APPEND paraméterek...
Egy vagy több paraméter hozzáadása a kernel parancssorához. Ezek mind az automatikus, mind a kézi rendszerindításoknál hozzáadódnak. A paraméterek a kernel
parancssorának a legelejére íródnak be, általában lehetővé téve, hogy a közvetlenül
beírt kernelparaméterek felülbírálhassák őket.
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LABEL címke KERNEL rendszerkép APPEND paraméterek...
Azt jelenti, hogy ha indítandó kernelként a címke lett beírva, akkor ehelyett a
PXELINUX a rendszerkép-et indítsa el a megadott APPEND paraméterekkel,
nem pedig a fájl globális szakaszában (az első LABEL parancs előtt) megadottakkal.
A rendszerkép alapértelmezése ugyanaz, mint a címkéé, és ha nincs megadva
APPEND bejegyzés, akkor az alapértelmezés a globális bejegyzés használata (ha
van ilyen). Maximum 128 LABEL bejegyzés adható meg.
Ne feledje, hogy a GRUB a következő szintaxist használja:
title mytitle
kernel my_kernel my_kernel_options
initrd myinitrd

A PXELINUX viszont a következőt:
label mylabel
kernel mykernel
append myoptions

A címkék úgy csonkolódnak, mintha fájlnevek lennének és csonkolás után is
egyedieknek kell maradniuk. Például a „v2.1.30” és „v2.1.31” címkéket a PXELINUX nem tudja megkülönböztetni, mert ugyanarra a DOS-fájlnévre csonkolódnak.
A kernelnek nem kell Linux-kernelnek lennie; lehet boot szektor vagy egy COMBOOT fájl is.
APPEND Semmit nem fűz hozzá. Az egyetlen kötőjel argumentummal kiadott APPEND bejegyzés egy LABEL szakaszban a globális APPEND bejegyzés felülírására használható.
LOCALBOOT típus
PXELINUX alatt a LOCALBOOT 0 megadása egy KERNEL bejegyzés helyett az
adott címke meghívását jelenti. A kernel helyett a helyi lemez lesz elindítva.
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Paraméter

Leírás

0

Normál rendszerindítás végrehajtása
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Paraméter

Leírás

4

Helyi rendszerindítás végrehajtása úgy, hogy
az Universal Network Driver Interface
(UNDI) illesztőprogram rezidens marad a
memóriában

5

Helyi rendszerindítás végrehajtása úgy, hogy
a teljes PXE csomag, beleértve az UNDI illesztőprogramot is, rezidens marad a memóriában

Az egyéb értékek nincsenek megadva. Ha nem tudja, hogy mit jelent az UNDI
vagy PXE csomag, adjon meg 0-t.
TIMEOUT időkorlát
Azt adja meg, hogy a rendszerindítási parancssor meddig várjon az automatikus
indítás előtt, tizedmásodpercben. Az időkorlát abban a pillanatban felülíródik, ha
a felhasználó bármit megnyom a billentyűzeten, hiszen a rendszer azt feltételezi,
hogy a felhasználó egy parancsot kezdett beírni. A 0 időkorlát megadása teljesen
törli az időkorlátot (ez az alapértelmezés is). A maximális lehetséges időkorlátérték
35996 (egy kicsivel kevesebb, mint egy óra).
PROMPT flag_val
Ha a flag_val 0, akkor a rendszerindítási parancssor csak akkor jelenik meg,
ha lenyomják a Maj vagy Alt billentyűt, vagy ha a Caps Lock vagy Scroll Lock be
van állítva (ez az alapértelmezés). Ha a flag_val értéke 1, akkor mindig megjeleníti a rendszerindítási parancssort.
F2 filename
F1 filename
..etc...
F9 filename
F10 filename

A megadott fájlt megjeleníti a képernyőn, ha egy funkcióbillentyűt megnyomnak
a rendszerindítási parancssorban. Ez használható például rendszerindítás előtti online súgó készítéséhez (feltehetőleg a kernel parancssori paramétereihez). A korábbi
kiadásokkal való visszamenőleges kompatibilitás érdekében az F10 F0-ként is

Távoli telepítés

71

megadható. Ne feledje, hogy jelenleg nincs mód a fájlnevek az F11 és F12 billentyűkhöz rendelésére.

4.3.5 A célrendszer felkészítése PXE
rendszerindításra
A rendszer BIOS-át fel kell készíteni PXE rendszerindításra: szerepeltesse a PXE menüpontot a BIOS rendszerindítási sorrendjében.
FIGYELEM: BIOS rendszerindítási sorrend
Ne tegye a BIOS-ban a PXE menüpontot a merevlemezes rendszerindítási menüpont elé. Ebben az esetben a rendszer minden egyes indításnál megpróbálná
magát újratelepíteni.

4.3.6 A célrendszer felkészítése Wake on
LAN használatára
A Wake on LAN (WOL) használatához a BIOS megfelelő beállítását engedélyezni kell
még a telepítés előtt. Ezenfelül írja le a célrendszer MAC-címét is. Erre az adatra
szükség lesz a Wake on LAN funkció indításához.

4.3.7 Wake on LAN
A WOL (wake on LAN) annak a lehetősége, hogy egy készenléti állapotban levő számítógépet elindítsunk a hálózaton keresztül egy speciális, a gép MAC-címét tartalmazó
csomag segítségével. Mivel a világon elvileg minden gépnek egyedi MAC-azonosítója
van, nem kell aggódni amiatt, hogy véletlenül a rossz gépet indítja el.
FONTOS: Wake on LAN más hálózati szegmensen
Ha a vezérlő gép nem ugyanazon a hálózati szegmensen található, mint a felébresztendő telepítési cél, akkor vagy multicastként kell beállítani a WOL-kéréseket,
vagy távolról kell vezérelni egy gépet ugyanazon a hálózati szegmensen, hogy
küldje el a kéréseket.
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Az SUSE Linux Enterprise Server 9 és frissebb rendszerek felhasználói egy WOL nevű
YaST-modullal egyszerűen be tudják állítani a Wake on LAN funkciót. Az egyéb SUSE
Linux alapú operációs rendszerek felhasználói egy parancssori eszközt kell, hogy
használjanak.

4.3.8 A Wake-on-LAN beállítása a YaST
segítségével
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Indítsa el a YaST > Hálózati szolgáltatások > WOL menüpontot.
3 Kattintson a Hozzáadás gombra, majd adja meg a célrendszer gépnevét és MACcímét.
4 A gép bekapcsolásához válassza ki a megfelelő bejegyzést és kattintson az Ébredés gombra.

4.3.9 Kézi Wake on LAN
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Indítsa el a YaST > Szoftver telepítése és eltávolítása modult és telepítse a
netdiag csomagot.
3 Nyisson meg egy terminált és írja be root felhasználóként az alábbi parancsot
a cél felébresztéséhez:
ether-wake

mac_of_target

A mac_of_target helyére a cél tényleges MAC-címét írja.
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4.4 A célrendszer elindítása
telepítéshez
Alapvetően kétféle módon lehet testreszabni a telepítés rendszerindítási folyamatát a
korábban (4.3.7. szakasz - Wake on LAN (72. oldal) és 4.3.3. szakasz - PXE rendszerindítás használata (66. oldal)) már említetteken kívül. Ahhoz, hogy a telepítőkernel
által az adott hardveren igényelt paramétereket megadja, használhatja az alapértelmezett
rendszerindítási paramétereket és funkcióbillentyűket, vagy használhatja a telepítéskor
megjelenő rendszerindítási képernyő rendszerindítási parancssorát.

4.4.1 Az alapértelmezett rendszerindítási
paraméterek használata
A rendszerindítási paraméterek részletes leírása: 3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével
(19. oldal). Általában a Telepítés kiválasztására elindul a telepítési rendszerindítási
folyamat.
Amennyiben problémákat tapasztalna, úgy használja a Telepítés – ACPI támogatás
nélkül vagy Telepítés – Biztonságos beállításokkal menüpontot. További információ a
telepítési folyamattal kapcsolatos hibák kereséséről: 46.2. szakasz - Telepítési problémák
(858. oldal).

4.4.2 Az F-billentyűk használata
A képernyő alján látható menüsor egyes telepítések esetén extra funkciók használatát
is lehetővé teszi. Az F-billentyűk használatával további paraméterek adhatók át a telepítési rutinoknak anélkül, hogy pontosan ismernie kellene a paraméterek részletes
szintaxisát (lásd: 4.4.3. szakasz - Egyéni rendszerindítási paraméterek használata
(76. oldal)).
Az alábbi táblázat áttekinti a rendelkezésre álló paramétereket. Az összes F-billentyű
használatához először az F3-at kell megnyomni.

74

Telepítési útmutató

4.1 táblázat F-billentyűk telepítés közben
Billentyű

Feladat

Használható paraméte- Alapértelmezett
rek
érték

F1

Súgó megjelenítése

Nincs

Nincs

F2

A telepítés nyelvének
kiválasztása

Az összes támogatott
nyelv

angol

F3

A telepítés során használt képernyőfelbontás

• Szöveges mód
• VESA
• 1. felbontás

• Az alapértelmezett érték függ
a grafikus
hardvertől

• 2. felbontás
• ...
F4

A telepítési forrás kiválasztása

• CD-ROM vagy DVD CD-ROM vagy
DVD
• SLP
• FTP
• HTTP
• NFS
• SMB
• Merevlemez

F5

Illesztőprogram-frissítő
lemez használata

Illesztőprogram

Nincs
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4.4.3 Egyéni rendszerindítási paraméterek
használata
A megfelelő rendszerindítási paraméterek használata segít a telepítési folyamat végrehajtásában. Számos paraméter később is beállítható, a linuxrc rutinjaival, de a rendszerindítási paraméterek használata egyszerűbb. Egyes automatizált telepítéseknél a rendszerindítási paraméterek megadhatók az initrd vagy az info fájl segítségével.
A következő táblázat felsorolja a fejezetben említett különféle telepítési helyzeteket, a
rendszer indításához szükséges paraméterekkel együtt, és az ezeknek megfelelő rendszerindítási paramétereket. Egyszerűen csak be kell írni őket abban a sorrendben, ahogy
megjelennek a táblázatban, hogy megkapja a telepítési rutinoknak átadható rendszerindítási paramétersorozatot. Például (a egész egy sorba írandó):
install=... netdevice=... hostip=...netmask=... vnc=... vncpassword=...

A (...) értékeket cserélje le az adott rendszernek megfelelő értékekre.
4.2 táblázat A fejezetben taglalt telepítési (rendszerindítási) helyzetek
Telepítési helyzet

A rendszer indításáRendszerindítási paraméterek
hoz szükséges paraméterek

3. fejezet - Telepítés a
YaST segítségével
(19. oldal)

Nincs: a rendszer auto- Nincs szükség
matikusan indul

4.1.1. szakasz - Egyszerű
távoli telepítés VNC-n
keresztül – statikus hálózati konfiguráció
(44. oldal)
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• A telepítési kiszolgáló helye
• Hálózati eszköz
• IP-cím
• Alhálózati maszk.
• Átjáró
• VNC engedélyezése
• VNC-jelszó

• install=(nfs,http,
ftp,smb):///path
_to_instmedia
• netdevice=some
_netdevice (csak akkor
szükséges, ha több hálózati
eszköz is van)
• hostip=some_ip

Telepítési helyzet

A rendszer indításáRendszerindítási paraméterek
hoz szükséges paraméterek
• netmask=some
_netmask
• gateway=ip_gateway
• vnc=1
• vncpassword=some
_password

4.1.2. szakasz - Egyszerű
távoli telepítés VNC-n
keresztül – dinamikus
hálózati beállítások
(45. oldal)

• A telepítési kiszolgáló helye
• VNC engedélyezése
• VNC-jelszó

• install=(nfs,http,
ftp,smb):///path
_to_instmedia
• vnc=1
• vncpassword=some
_password

4.1.3. szakasz - Távoli
telepítés VNC-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és Wake-on-LAN
(47. oldal)

• A telepítési kiszol- Nem alkalmazható; a folyamagáló helye
tot a PXE és a DHCP vezérli
• A TFTP-kiszolgáló
helye
• VNC engedélyezése
• VNC-jelszó

4.1.4. szakasz - Egyszerű
távoli telepítés SSH-n
keresztül – statikus hálózati beállítások (48. oldal)

• A telepítési kiszolgáló helye
• Hálózati eszköz
• IP-cím
• Alhálózati maszk.
• Átjáró
• SSH engedélyezése
• SSH-jelszó

• install=(nfs,http,
ftp,smb):///path
_to_instmedia
• netdevice=some
_netdevice (csak akkor
szükséges, ha több hálózati
eszköz is van)
• hostip=some_ip
• netmask=some
_netmask
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Telepítési helyzet

A rendszer indításáRendszerindítási paraméterek
hoz szükséges paraméterek
• gateway=ip_gateway
• usessh=1
• sshpassword=some
_password

4.1.5. szakasz - Egyszerű
távoli telepítés SSH-n
keresztül – dinamikus
hálózati beállítások
(49. oldal)

• A telepítési kiszolgáló helye
• SSH engedélyezése
• SSH-jelszó

• install=(nfs,http,
ftp,smb):///path
_to_instmedia
• usessh=1
• sshpassword=some
_password

4.1.6. szakasz - Távoli
telepítés SSH-n keresztül
– PXE-s rendszerindítás
és Wake-on-LAN
(51. oldal)

• A telepítési kiszol- Nem alkalmazható; a folyamagáló helye
tot a PXE és a DHCP vezérli
• A TFTP-kiszolgáló
helye
• SSH engedélyezése
• SSH-jelszó

TIPP: További információ a linuxrc rendszerindítási paramétereiről
További információ a Linux-rendszerek indításához használt linuxrc rendszerindítási paramétereiről az /usr/share/doc/packages/linuxrc/linuxrc
.html fájlban található.

4.5 A telepítési folyamat figyelése
Számos módon figyelhető távolról a telepítési folyamat. A megfelelő rendszerindítási
paraméterek megadása esetén akár VNC, akár SSH használható a telepítés vezérlésére
és a rendszer beállítására egy távoli munkaállomásról.
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4.5.1 Telepítés VNC-vel
Bármilyen VNC-megjelenítő szoftver használható a SUSE Linux Enterprise telepítésének
távoli vezérléséhez, szinte minden operációs rendszeren. A jelen szakaszban azt mutatjuk
meg, hogyan történik a telepítése egy VNC-megjelenítő alkalmazás vagy egy webböngésző segítségével.

Felkészülés a VNC-s telepítésre
Ahhoz, hogy a telepítési célt felkészítse a VNC-s telepítésre, mindössze meg kell adni
a megfelelő rendszerindítási paramétereket a telepítés utáni induláskor (4.4.3. szakasz
- Egyéni rendszerindítási paraméterek használata (76. oldal)). A célrendszer szöveges
környezetben indul el és várja, hogy a VNC-kliens csatlakozzon a telepítőprogramhoz.
A telepítőprogram meghirdeti a csatlakozáshoz szükséges IP-címet és képernyőszámot.
Ha fizikailag is hozzáfér a célrendszerhez, akkor ezeket az adatokat rögtön azután
megtekintheti, hogy a rendszer telepítése elindult. Írja be ezeket az adatokat a VNCkliensszoftverbe, és adja meg a VNC-jelszót.
Mivel a telepítési cél OpenSLP-n hirdeti meg magát, a telepítési cél címadatai egy SLPböngészővel is lekérdezhetők anélkül, hogy ténylegesen oda kellene menni a telepített
géphez – feltéve, hogy a hálózat és a gépek mind támogatják az OpenSLP-t:
1 Indítsa el a KDE fájl- és webböngésző programját, a Konquerort.
2 A címsorba írja be, hogy service://yast.installation.suse. A
célrendszer ikonként jelenik meg a Konqueror képernyőjén. Erre az ikonra kattintva elindul a KDE VNC-megjelenítője, amellyel elvégezhető a telepítés. Alternatív megoldásként futtathat másik VNC-megjelenítő szoftvert is a megadott IPcímmel. Adja hozzá az IP-cím végéhez, hogy :1. Ez annak a képernyőnek a
száma, amelyen a telepítés zajlik.

Csatlakozás a telepítőprogramhoz
Alapvetően két módja van a VNC-kiszolgálókhoz (a jelen esetben a telepítési célhoz)
csatlakozásnak. Elindíthat egy független VNC-megjelenítő alkalmazást bármely operációs rendszeren, vagy csatlakozhat egy Javát futtatni képes webböngészővel.
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A VNC használata esetén a Linux-rendszer telepítése bármely más operációs rendszer
alól (legyen az akár másfajta Linux, Windows vagy Mac OS) is vezérelhető.
Linuxos gépen győződjön meg róla, hogy a tightvnc csomag telepítve van. Windowsos gépen telepítse az alkalmazás windowsos változatát, amely a TightVNC weboldaláról (http://www.tightvnc.com/download.html) tölthető le.
Csatlakozás a célgépen futó telepítőprogramhoz:
1 Indítsa el a VNC-megjelenítőt.
2 Írja be a telepítési cél (az SLP-böngészőből vagy magából a telepítőprogramból
kiolvasott) IP-címét és képernyőszámát:
ip_address:display_number

Megjelenik egy ablak az asztalon, benne a szokásos helyi telepítés YaST-képernyőivel.
Ha webböngészőt használ a telepítőprogramhoz csatlakozásra, akkor tényleg teljesen
függetlenné válik bármiféle VNC-szoftvertől és operációs rendszertől. Ha a böngésző
képes Javát futtatni, akkor bármilyen böngészőt használhat (Firefox, Internet Explorer,
Konqueror, Opera stb.) a Linux-rendszer telepítéséhez.
VNC-s telepítés végrehajtása böngészővel:
1 Indítsa el a kedvenc webböngészőjét.
2 Írja be a címsorba a következőt:
http://ip_address_of_target:5801

3 Írja be a VNC-jelszót, amikor a program felszólítja erre. A böngészőablakban
most a szokásos helyi telepítés YaST képernyői láthatók.

4.5.2 Telepítés SSH-n keresztül
SSH használatával távolról vezérelheti a linuxos rendszer telepítését bármely SSH-kliensszoftverrel.

80

Telepítési útmutató

Felkészülés az SSH-s telepítésre
A megfelelő szoftvercsomagok (Linux esetében OpenSSH, Windows esetében PuTTY)
telepítésén túl még meg kell adni a megfelelő rendszerindítási paramétereket is ahhoz,
hogy az SSH-t használhassa telepítésre. Ennek részletei: 4.4.3. szakasz - Egyéni rendszerindítási paraméterek használata (76. oldal). Az OpenSSH alapértelmezés szerint
telepítve van minden SUSE Linux alapú operációs rendszeren.

Csatlakozás a telepítőprogramhoz
1 Kérje le a telepítési cél IP-címét. Ha fizikailag hozzáfér a célgéphez, akkor
használja azt az IP-címet, amelyet a telepítési rutin megadott a konzolon a rendszer
indítása után. Ellenkező esetben használja azt az IP-címet, amelyet az adott
géphez rendelt a DHCP-kiszolgáló beállításakor.
2 A parancssorban írja be a következő parancsot:
ssh -X root@ip_address_of_target

Az ip_address_of_target helyére a telepítési cél tényleges IP-címét kell
írni.
3 Amikor felszólítja a program, hogy adjon meg egy felhasználónevet, írja be,
hogy root.
4 Jelszónak adja meg azt a jelszót, amely be lett állítva az SSH rendszerindítási
paraméterekkel. Sikeres hitelesítés után megjelenik a telepítési cél parancssori
promptja.
5 A telepítőprogram indításához írja be, hogy yast. Megjelenik egy ablak a szokásos YaST-képernyőkkel (3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével (19. oldal)).
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5

Automatizált telepítés
Az AutoYaST lehetővé teszi a SUSE® Linux Enterprise egyidejű telepítését nagyszámú
gépen. Az AutoYaST technológia igen nagy rugalmasságot biztosít a telepítésnek a
különféle hardvereszközökhöz hangolásában. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan
kell előkészíteni egy egyszerű, automatizált telepítést, illetve bemutatunk egy összetettebb példahelyzetet is, eltérő hardvertípusokon és telepítési célokkal.

5.1 Egyszerű tömeges telepítés
FONTOS: Egyforma hardver
Ebben a példahelyzetben azt feltételezzük, hogy a SUSE Linux Enterprise rendszert több, teljesen egyforma hardverkonfigurációjú gépre kell telepíteni.
Az AutoYaST tömeges telepítésre felkészülés lépései:
1 Hozzon létre egy AutoYaST-profilt, amely tartalmazza a telepítendő rendszer
beállításait. Ennek leírása: 5.1.1. szakasz - AutoYaST-profil létrehozása
(84. oldal).
2 Határozza meg az AutoYaST-profil és a telepítési rutinoknak átadandó paraméter
forrását (5.1.2. szakasz - A profil szétosztása és az autoyast paraméter meghatározása (86. oldal)).
3 Határozza meg a SUSE Linux Enterprise telepítési adatok forrását (5.1.3. szakasz
- A telepítési adatok biztosítása (89. oldal)).
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4 Határozza meg és állítsa be a rendszerindítás módját az automatikus telepítéshez
(5.1.4. szakasz - A rendszerindítás beállítása (89. oldal)).
5 Adja át a parancssort a telepítési rutinoknak: vegye fel a paramétereket kézzel
vagy hozzon létre egy info fájlt (5.1.5. szakasz - Az info fájl létrehozása
(92. oldal)).
6 Indítsa el az automatikus telepítési folyamatot (5.1.6. szakasz - Az automatikus
telepítés indítása és figyelése (95. oldal)).

5.1.1 AutoYaST-profil létrehozása
Az AutoYaST-profil írja le az AutoYaST számára, hogy mit is kell telepíteni, illetve
hogyan kell a telepített rendszert beállítani, hogy a végeredmény egy tökéletesen használható rendszer legyen. Ez többféleképpen is létrehozható:
• Egy frissen telepített referenciagép klónozásával készíthető egy sor teljesen azonos
gép
• Az AutoYaST grafikus felületén létrehozhatók és módosíthatók az igényeknek
megfelelő profilok
• Egy XML-szerkesztővel nulláról is lehet készíteni profilokat
Egy friss referenciatelepítés klónozása:
1 Hajtson végre egy normál telepítést.
2 A hardverkonfiguráció befejezése és a kiadási megjegyzések elolvasása után jelölje meg a Rendszer másolása az AutoYaST számára pontot, ha alapértelmezésben
nem lenne megjelölve. Ennek hatására létrejön egy azonnal használható profil a
/root/autoinst.xml fájlban, amelynek használatával az adott telepített
rendszer pontos másolatai állíthatók elő.
Ha az AutoYaST grafikus felületén kíván létrehozni egy profilt egy meglévő rendszerkonfigurációból és módosítani a saját igényeknek megfelelően:
1 root felhasználóként indítsa el a YaST-ot,.
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2 Válassza ki a Vegyes > Automatikus telepítés modult a grafikus AutoYaST felület
indításához.
3 Válassza ki az Eszközök > Referencia vezérlőfájl létrehozása menüpontot, hogy
felkészítse az AutoYaSTot az aktuális rendszerkonfiguráció egy AutoYaSTprofilba mentéséhez.
4 Az alapértelmezett erőforrásokon túl, mint a rendszertöltő, a particionálás és a
telepített szoftverek, a rendszer egyéb tulajdonságai is rögzíthetők a profilban a
Referencia vezérlőfájl létrehozása megfelelő pontjaiban.
5 Kattintson a Létrehozás gombra, hogy a YaST begyűjtse a rendszerinformációkat
és kiírja az új profilba.
6 A folytatáshoz válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
• Ha a profil kész és megfelel az igényeinek, akkor válassza ki a Fájl > Mentés
másként menüpontot és adjon meg egy fájlnevet (például autoinst.xml).
• Módosítsa a referenciaprofilt: válassza ki a baloldali fanézetből a megfelelő
konfigurációs szempontot (például „Hardver/nyomtató”) és kattintson a Beállítás gombra. Elindul a megfelelő YaST-modul, de a beállítások nem a
rendszeren módosulnak, hanem kiíródnak a AutoYaST-profilba. Ha kész,
válassza ki a Fájl > Mentés másként menüpontot és adjon meg egy nevet a
profilnak.
7 Lépjen ki az AutoYaST-modulból a Fájl > Kilépés paranccsal.
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5.1 ábra AutoYaST-profil szerkesztése az AutoYaST felületen

5.1.2 A profil szétosztása és az autoyast
paraméter meghatározása
Az AutoYaST-profil többféle módon is szétosztható. A profiladatok szétosztására
használt protokolltól függően más-más AutoYaST paraméterekkel lehet tudatni a kliensen futó telepítési rutinokkal a profil helyét. A profil helye átadható a telepítési rutinoknak a rendszerindítási promptnál, vagy a rendszerindításkor betöltött info fájllal. A
következő lehetőségek használhatók:
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Profil helye

Paraméter

Leírás

Fájl

autoyast=file://
/elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt a megadott elérési úton keresik
(relatívan kell megadni a forrás gyökérkönyvtárához képest – file:///
autoinst.xml, ha a CD legfelső
könyvtárában van).

Eszköz

autoyast=device:// Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy tárolóeszközön keresik.
/elérési_út

Telepítési útmutató

Profil helye

Paraméter

Leírás

Csak az eszköz nevét kell megadni – a
/dev/sda1 nem helyes, csak annyit kell
megadni, hogy sda1.
Hajlékony- autoyast=floppy:// Ennek hatására a telepítési rutinok a velemez
zérlőfájlt a hajlékonylemez-meghajtóban
/elérési_út
található hajlékonylemezen keresik. Ez a
beállítás akkor különösen hasznos, ha a
rendszert CD-ről akarja indítani.
Ha a vezérlőfájlt nem sikerül kiolvasni a
hajlékonylemezről, akkor az AutoYaST
automatikusan végignézi a géphez csatlakozó USB-eszközöket is.
USB(flash-) lemez

autoyast=usb://
/elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy USB-n csatolt eszközön keresik.

NFS

autoyast=nfs://
/kiszolgáló/
elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy NFS-kiszolgálón keresik.

HTTP

autoyast=http://
/kiszolgáló/
elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy HTTP-kiszolgálón keresik.

HTTPS

autoyast=https://
/kiszolgáló/
elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy HTTPS-kiszolgálón keresik.

TFTP

autoyast=tftp://
/kiszolgáló/
elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy TFTP-kiszolgálón keresik.
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Profil helye

Paraméter

Leírás

FTP

autoyast=ftp://
/kiszolgáló/
elérési_út

Ennek hatására a telepítési rutinok a vezérlőfájlt egy FTP-kiszolgálón keresik.

A kiszolgáló és az elérési_út paraméterek helyére a konkrét telepítésnek
megfelelő értékeket kell írni.
Az AutoYaST része egy olyan funkció, amely képes egyes profilokat a kliens MACcíméhez rendelni. Anélkül, hogy módosítani kellene az autoyast= paramétert,
ugyanazt a rendszert több különböző géppéldányra is lehet telepíteni, eltérő profilokat
használva.
Ez a következő módon történik:
1 Hozzon létre különböző profilokat úgy, hogy a kliens MAC-címe legyen a fájlnév,
és helyezze el őket az AutoYaST-profilokat tároló HTTP-kiszolgálón.
2 Hagyja ki a fájlnév pontos elérési útját az autoyast= paraméter megadásokból.
Például:
autoyast=http://192.0.2.91/

3 Indítsa el az automatikus telepítést.
A YaST a következő módon kísérli meg a profil helyének a meghatározását:
1. A YaST először a saját IP-címét (hexadecimálisan, nagybetűsen) megadva keresi
a profilt, tehát például a 192.0.2.91 cím esetében a C000025B hexa értékkel.
2. Ha a fájl nem található, a YaST eltávolít egy hexa számjegyet, majd újra próbálkozik. Ezt a műveletet nyolcszor próbálja egymás után, amíg meg nem találja a
megfelelő nevű fájlt.
3. Ha ekkor sem találja, akkor egy olyan fájlt keres, amelynek a neve a kliens MACcíme. A példában a kliens MAC-címe 0080C8F6484C.
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4. Ha a MAC-címmel elnevezett fájl sem található, akkor a YaST egy (kisbetűs)
default nevű fájlt keres. Egy példa arra, hogy az YaST milyen címeken keresi
sorban az AutoYaST-profilt:
C000025B
C000025
C00002
C0000
C000
C00
C0
C
0080C8F6484C
default

5.1.3 A telepítési adatok biztosítása
A telepítési adatok biztosíthatók a termék CD-inek vagy DVD-inek használatával, de
egy hálózati telepítési forrásból is. Ha a termék CD-it használja telepítési forrásként,
akkor szükség van a kliens fizikai elérésére, hiszen a rendszerindítási folyamatot kézzel
kell aktiválni és a CD-ket cserélgetni is kell.
Ha a telepítési forrásokat a hálózaton keresztül kívánja biztosítani, akkor állítson be
egy hálózati telepítési kiszolgálót (HTTP, NFS, FTP) a leírt módon (4.2.1. szakasz Telepítési kiszolgáló beállítása a YaST segítségével (52. oldal)). A kiszolgáló helyét
az info fájllal adja meg a telepítési rutinoknak.

5.1.4 A rendszerindítás beállítása
A kliens többféle módon is elindítható:
Hálózati rendszerindítás
Csakúgy, mint egy normál távoli telepítés, az automatikus telepítés is kezdeményezhető Wake on LAN (WOL) és PXE segítségével. A rendszerkép és a vezérlőfájl
beolvasható TFTP-vel, a telepítési források meg bármely hálózati telepítési kiszolgálón lehetnek.

Automatizált telepítés

89

Indítható CD-ROM
Használhatók az eredeti SUSE Linux Enterprise adathordozók is a rendszer indításához az automatikus telepítés során, a vezérlőfájl pedig beolvasható akár egy hálózati helyről, akár egy hajlékonylemezről. Alternatív megoldásként készíthet
egyéni CD-ket is, amelyeken egyszerre rajta van a telepítési forrás és az AutoYaSTprofil.
Az alábbi részekben áttekintjük a hálózati rendszerindítás, illetve a CD-ről történő
rendszerindítás eljárásait.

Felkészülés a hálózati rendszerindításra
A Wake on LAN, PXE és TFTP protokollok segítségével történő hálózati rendszerindítás
leírása: 4.1.3. szakasz - Távoli telepítés VNC-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és
Wake-on-LAN (47. oldal). Ahhoz, hogy az ott bemutatott beállítások az automatikus
telepítéshez is használhatók legyenek, módosítani kell a bemutatott PXE Linux konfigurációs fájlon (/srv/tftp/pxelinux.cfg/default), hogy az tartalmazza az
AutoYaST-profil helyére mutató autoyast paramétert is. Egy szokásos telepítés bejegyzése például így nézhet ki:
default linux
# default label linux
kernel linux append initrd=initrd ramdisk_size=65536 insmod=e100 \
install=http://192.168.0.22/install/suse-enterprise/

Ugyanez az automatikus telepítés esetén valahogy így kell, hogy kinézzen:
default linux
# default label linux
kernel linux append initrd=initrd ramdisk_size=65536 insmod=e100 \
install=http://192.168.0.22/install/suse-enterprise/ \
autoyast=nfs://192.168.0.23/profiles/autoinst.xml

A példában használt IP-címeket és elérési utakat természetesen cserélje ki a saját
rendszerében használt értékekre.
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Felkészülés a CD-ről történő rendszerindításra
Többféle szerepet is játszhat a CD-ről történő rendszerindítás az AutoYaST telepítések
során. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
A rendszer indítása a SUSE Linux Enterprise adathordozóról, a profil lekérése a hálózatról
Akkor használja ezt a megközelítést, ha nem oldható meg a teljes mértékben hálózati telepítés (például mert a hardver nem támogatja a PXE-t) és a folyamat túlnyomó részében van fizikai hozzáférés a telepített rendszerhez.
Amire szükség lesz:
• A SUSE Linux Enterprise adathordozó
• Egy hálózati kiszolgáló, amely a profiladatokat biztosítja (részletek: 5.1.2. szakasz
- A profil szétosztása és az autoyast paraméter meghatározása (86. oldal))
• Egy hajlékonylemez az info fájllal, amelyik jelzi a telepítési rutinoknak, hol
található a profil
vagy
Hozzáférés a telepített rendszer rendszerindítási parancssorához, ahol kézzel be
lehet írni az autoyast= paramétert
A rendszer indítása a SUSE Linux Enterprise adathordozóról, a profil hajlékonylemezről
beolvasása
Akkor használja ezt a megközelítést, ha nem oldható meg a teljes mértékben hálózati telepítés. Szükség van a célgép fizikai elérésére telepítés közben, illetve a második esetben a profil helyének beírására a rendszerindítási parancssorban. Mindkét
esetben, a telepítés méretétől függően szükség lehet az adathordozó cseréjére.
Amire szükség lesz:
• A SUSE Linux Enterprise adathordozó
• Egy hajlékonylemez a profillal és az info fájllal
vagy
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Hozzáférés a célgép rendszerindítási parancssorához az autoyast= paraméter
kézzel beírásához
Rendszerindítás és telepítés egyedi adathordozóról, a profil lekérése az adathordozóról
Ha csak néhány szoftvercsomagot kell telepíteni, relatíve alacsony számú gépre,
akkor jó ötlet lehet készíteni egy egyéni CD-t, amelyik egyszerre tartalmazza a telepítési adatokat és magát a profilt (különösen akkor, ha a telepítés során nem érhető
el a hálózat).

5.1.5 Az info fájl létrehozása
A célgép telepítési rutinjai számára jelezni kell az AutoYaST-keretrendszer különböző
komponenseit. Ehhez készíteni kell egy parancsot, amely az AutoYaST-komponensek
és a telepítési források eléréséhez, illetve a telepítési folyamatok vezérléséhez szükséges
összes paramétert tartalmazza.
Ez megoldható úgy is, ha a telepített rendszer rendszerindítási parancssorába kézzel
beírja ezeket a paramétereket, vagy pedig meg kell adni egy info nevű fájlt, amelyet
a telepítési rutinok (linuxrc) beolvasnak. Az előbbihez szükség van a telepített kliens
fizikai elérésére, ami miatt nagyon nagy környezetekben ez nem igazán megfelelő
módszer. A második módszer használata esetén az info fájl felmásolható egy olyan
adathordozóra, amelyet előkészítés után be lehet helyezni a kliensek meghajtóiba, még
az automatikus telepítés előtt. Alternatív megoldásként indítható a rendszer PXE-vel
is, és a linuxrc-paramétereket meg lehet adni a pxelinux.cfg/default fájlban
(lásd: „Felkészülés a hálózati rendszerindításra” szakasz (90. oldal)).
A linuxrc jellemzően az alábbi paramétereket igényli. További információ az AutoYaSTcsomagnak az /usr/share/doc/packages/autoyast helyen található dokumentációban olvasható.
FONTOS: A paraméterek és értékek elválasztása
Amikor átad paramétereket a linuxrc-nek a rendszerindítási parancssorban, az
= karakterrel válassza el a paramétereket és az értékeiket. Az info fájl használata esetén a paramétereket és az értékeket a : karakterrel kell elválasztani.
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Kulcsszó

Érték

netdevice

A hálózati telepítéshez (a BOOTP/DHCP-kérésekhez)
használt hálózati eszköz. Csak akkor kell megadni, ha több
hálózati eszköz is rendelkezésre áll.

hostip

Ha üres, akkor a kliens BOOTP-kérést küld. Ha nem üres,
akkor a kliens a megadott értékre lesz beállítva.

netmask

Alhálózati maszk.

gateway

Átjáró.

nameserver

Névkiszolgáló.

autoyast

Az automatikus telepítéshez használt vezérlőfájl helye,
például
autoyast=http://192.168.2.1/profiles/.

install

A telepítési forrás helye, például
install=nfs://192.168.2.1/CDs/.

vnc

Ha 1 értékre van állítva, akkor engedélyezi a VNC-n keresztüli, távolról vezérelt telepítést.

vncpassword

A VNC-hez használt jelszó.

usessh

Ha 1, értékre van állítva, akkor engedélyezi az SSH-n keresztüli, távolról vezérelt telepítést.

Ha az automatikus telepítési szituáció során DHCP-vel vannak beállítva a kliensek,
hálózati telepítési forrást használ és a telepítés folyamatát VNC-n kívánja követni, akkor
az info fájl így kell, hogy kinézzen:
autoyast:profile_source install:install_source vnc:1 vncpassword:some_password

Ha telepítéskor inkább egy statikusan beállított hálózatot kíván használni, akkor az
info fájl így néz ki:
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autoyast:profile_source \
install:install_source \
hostip:some_ip \
netmask:some_netmask \
gateway:some_gateway

A \ karakterek azt jelzik, hogy az olvashatóság kedvéért megtörtük a sorokat. Minden
paramétert valójában egyetlen hosszú karaktersorozatként kell megadni.
Az info adatokat többféle módon is elérhetővé lehet tenni a linuxrc számára:
• A kliens hajlékonylemez-meghajtójában a telepítéskor megtalálható hajlékonylemez
gyökérkönyvtárában lévő fájlként.
• Az egyéni telepítési adathordozóról vagy PXE-n keresztül történő rendszerindításkor
a rendszer indításához használt kezdeti memóriaeszköz gyökérkönyvtárában lévő
fájlként.
• Az AutoYaST-profil részeként. Ebben az esetben az AutoYaST fájlt info néven
kell elmenteni, hogy a linuxrc feldolgozhassa. Lássunk egy példát erre a megközelítésre.
A linuxrc egy karaktersorozatot (start_linuxrc_conf) keres a profilban, amely
a fájl elejét jelzi. Ha megtalálja, akkor feldolgozza az e karaktersorozat és az
end_linuxrc_conf karaktersorozat között található tartalmat. A profilban tárolt
paraméterek:
....
<install>
....
<init>
<info_file>
<![CDATA[
#
# Don't remove the following line:
# start_linuxrc_conf
#
install: nfs:server/path
vnc: 1
vncpassword: test
autoyast: file:///info
# end_linuxrc_conf
# Do not remove the above comment
#
]]>
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</info_file>
</init>
......
</install>
....

A linuxrc betölti a hagyományos info fájl helyett a rendszerindítási paramétereket
tartalmazó profilt. Az install: paraméter mutat a telepítési források helyére. A vnc
és vncpassword paraméterek jelzik, ha VNC-vel kívánja figyelni a telepítés folyamatát. Az autoyast paraméter jelzi a linuxrc számára, hogy az info fájlt AutoYaSTprofilként kell kezelni.

5.1.6 Az automatikus telepítés indítása és
figyelése
Miután előkészítette az infrastruktúrát a fentieknek megfelelően (profil, telepítési forrás
és info fájl), elvileg semmi akadálya az automatikus telepítés indításának. A kiválasztott rendszerindítási módszertől és a folyamat figyelésétől függően szükség lehet a kliens
fizikai elérésére:
• Ha a kliensrendszer bármiféle fizikai adathordozóról indul, akár a termék gyári
adathordozójáról, akár egyéni CD-kről, ezeket be kell helyezni a kliens meghajtójába.
• Ha a klienset nem lehet Wake on LAN segítségével elindítani, akkor legalább a
bekapcsolásig ott kell lenni mellette.
• Ha nem állított be távolról vezérelt automatikus telepítést, akkor az AutoYaST a
grafikus visszajelzéseit a klienshez csatlakoztatott képernyőre küldi, vagy képernyő
nélküli kliens esetén a soros konzolra.
A távolról vezérelt automatikus telepítés bekapcsolásához használja a VNC vagy SSH
paramétereit (5.1.5. szakasz - Az info fájl létrehozása (92. oldal)) és csatlakozzon a
kliensre egy másik gépről (4.5. szakasz - A telepítési folyamat figyelése (78. oldal)).
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5.2 Szabályalapú automatikus
telepítés
Az alábbi részben az AutoYaST használatával történő szabályalapú telepítés alapelveit
mutatjuk be, valamint egy példahelyzetet, amelyben egyedi automatikus telepítési beállítás készül.

5.2.1 A szabályalapú automatikus
telepítésről általában
A szabályalapú AutoYaST-telepítés lehetővé teszi a heterogén hardverkörnyezetekben
való működést:
• Többféle gyártótól származik-e a telephelyen a hardver?
• Eltérők-e a gépek hardverkonfigurációi (például más-más eszközök vannak bennük,
vagy eltér a memória és a merevlemezek mérete)?
• Tervezi-e az eltérő tartományokba történő telepítést és van-e szükség, hogy ezek
között különbséget tegyünk?
A szabályalapú automatikus telepítés lényegében arról szól, hogy egy heterogén helyzetben több profil összeolvasztásával készül egy egyedi profil. Minden egyes szabály
a telepítés egy adott, különálló jellegzetességét (például a lemezméretet) írja le, és jelzi
az AutoYaST-nak, hogy a szabály teljesülése esetén melyik profilt kell használni. A
telepítés különféle jellemzőit leíró több szabályból együttesen egy AutoYaST rules
.xml fájl készül. A szabálycsomagot feldolgozza az AutoYaST és előállítja belőle a
végső profilt úgy, hogy az AutoYaST-szabályoknak megfelelő részprofilokat összeolvasztja eggyé. Az eljárás illusztrálása: 5.2.2. szakasz - Példahelyzet szabályalapú automatikus telepítéshez (98. oldal).
A szabályalapú AutoYaST igen nagy rugalmasságot biztosít a SUSE Linux Enterprisetelepítések tervezésében és végrehajtásában. Amit megtehet:
• Létrehozhat szabályokat az AutoYaST előre meghatározott rendszerjellemzőihez
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• Több rendszerjellemző (például lemezméret vagy kernel-architektúra) összekapcsolható egy szabállyá logikai operátorok segítségével
• Egyedi szabályok készíthetők parancsfájlok futtatásával és a kimenetük átadásával
az AutoYaST-keretrendszernek. Egyedi szabályokból legfeljebb öt lehet.
MEGJEGYZÉS
További információ a szabályok készítésével és az AutoYaST-on belüli használatával kapcsolatban a csomag dokumentációjában /usr/share/doc/
packages/autoyast2/html/index.html, a Szabályok és osztályok fejezetben olvasható.
Felkészülés egy szabályalapú, tömeges AutoYaST-telepítésre:
1 Hozza létre a heterogén rendszerek telepítési adatait tartalmazó AutoYaST-profilokat (5.1.1. szakasz - AutoYaST-profil létrehozása (84. oldal)).
2 Definiáljon a rendszer hardverbeállítási jellemzőiről szóló szabályokat (5.2.2.
szakasz - Példahelyzet szabályalapú automatikus telepítéshez (98. oldal)).
3 Határozza meg az AutoYaST-profil és a telepítési rutinoknak átadandó paraméter
forrását (5.1.2. szakasz - A profil szétosztása és az autoyast paraméter meghatározása (86. oldal)).
4 Határozza meg a SUSE Linux Enterprise telepítési adatok forrását (5.1.3. szakasz
- A telepítési adatok biztosítása (89. oldal)).
5 Adja át a parancssort a telepítési rutinoknak: vegye fel a paramétereket kézzel
vagy hozzon létre egy info fájlt (5.1.5. szakasz - Az info fájl létrehozása
(92. oldal)).
6 Határozza meg és állítsa be a rendszerindítás módját az automatikus telepítéshez
(5.1.4. szakasz - A rendszerindítás beállítása (89. oldal)).
7 Indítsa el az automatikus telepítési folyamatot (5.1.6. szakasz - Az automatikus
telepítés indítása és figyelése (95. oldal)).
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5.2.2 Példahelyzet szabályalapú automatikus
telepítéshez
Annak megértéséhez, hogyan is készülnek a szabályok, vegyük a következő példát (5.2.
ábra - AutoYaST szabályok (99. oldal)). Az AutoYaST egy futtatása a következő
rendszert telepíti:
Nyomtatási kiszolgáló
Ezen a gépen csak egy minimális rendszer fut, asztali környezet nélkül, korlátozott
számú szoftvercsomaggal.
A tervezői részleg munkaállomásai
Ezekre a gépekre kell asztali környezet és egy sor fejlesztői szoftver.
Az értékesítési osztály noteszgépei
Ezekre a gépekre is kell asztali környezet, valamint egy sor speciális alkalmazás,
például irodai és naptárkezelő szoftver.
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5.2 ábra AutoYaST szabályok

AutoYaST könyvtár
Tervezési részleg
számítógépei
rules.xml fájl

1. szabály
2. szabály

Tervezői profil

3. szabály

Értékesítői profil

Értékesítési osztály
noteszgépei

Összefésülési folyamat

Nyomtatókiszolgáló
profil

Nyomtatókiszolgáló
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Első lépésként a leírt módszerek (5.1.1. szakasz - AutoYaST-profil létrehozása
(84. oldal)) valamelyikével készítse el a használni kívánt profilokat. A jelen példában
készüljön el egy print.xml, egy engineering.xml és egy sales.xml nevű
fájl.
Második lépésként hozzon létre szabályokat, amelyek megkülönböztetik a háromféle
hardvertípust és meghatározzák, hogy az AutoYaST melyik profilt használja. Használjon
például a következőhöz hasonló algoritmust a szabályok beállításához:
1. A gép IP-címe 192.168.27.11? Akkor ez lesz a nyomtatási kiszolgáló.
2. Van a gépben PCMCIA-hardver és Intel-lapkakészlet található benne? Akkor ez
egy Intel-noteszgép, és erre az értékesítési osztály szoftverei kerüljenek.
3. Ha a fentiek egyike sem igaz, akkor tekintsük a gépet fejlesztői munkaállomásnak
és ennek megfelelően konfiguráljuk.
Durván felvázolva ez az alábbihoz hasonló tartalmú rules.xml fájlt eredményez:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE autoinstall SYSTEM "/usr/share/autoinstall/dtd/rules.dtd">
<autoinstall xmlns="http://www.suse.com/1.0/yast2ns"
xmlns:config="http://www.suse.com/1.0/configns">
<rules config:type="list">
<rule>
<hostaddress>
<match>192.168.27.11</match>
<match_type>exact</match_type>
</hostaddress>
<result>
<profile>print.xml</profile>
<continue config:type="boolean">false</continue>
</result>
</rule>
<rule>
<haspcmcia>
<match>1</match>
<match_type>exact</match_type>
</haspcmcia>
<custom1>
<script>
if grep -i intel /proc/cpuinfo > /dev/null; then
echo -n "intel"
else
echo -n "non_intel"
fi;
</script>
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<match>*</match>
<match_type>exact</match_type>
</custom1>
<result>
<profile>sales.xml</profile>
<continue config:type="boolean">false</continue>
</result>
<operator>and</operator>
</rule>
<rule>
<haspcmcia>
<match>0</match>
<match_type>exact</match_type>
</haspcmcia>
<result>
<profile>engineering.xml</profile>
<continue config:type="boolean">false</continue>
</result>
</rule>
</rules>
</autoinstall>

A szabályfájl szétosztásakor ügyeljen arra, hogy a rules könyvtárnak az autoyast=
protokoll:kiszolgáló_IP_címe/profiles/ URL-ben megadott profiles
könyvtár alatt kell lennie. Az AutoYaST a rules alkönyvtárban keresi a rules.xml
nevű fájlt, amelyet betölt és ez alapján egyesíti a szabályfájlban megadott profilokat.
Az automatikus telepítési eljárás maradéka a szokásos módon történik.

5.3 További információk
Részletes információ az AutoYaST-technológiáról a szoftverrel együtt telepített dokumentációban található. Ez a dokumentáció az /usr/share/doc/packages/
autoyast2 címen található. A dokumentáció legfrissebb változatának címe: http://
www.suse.de/~ug/autoyast_doc/index.html.
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Testreszabott előtelepítések
készítése

6

Ha egy sor egyforma gépet felszerel a SUSE Linux Enterprise testreszabott előtelepítéseivel, akkor megtakaríthatja magának az egyesével telepítés fáradságát, valamint
egységes módon történik a telepítés a végfelhasználók számára. A YaST firstboot (első
rendszerindítás) modul segítségével testreszabott előtelepítési rendszerképek készíthetők
és meghatározhatók a végfelhasználó beavatkozását is igényő legvégső testreszabási
lépések. Ez eltér az AutoYaST-tól, amellyel teljesen automatizált telepítések hozhatók
létre. További információ: 5. fejezet - Automatizált telepítés (83. oldal).
Egy egyéni telepítés készítése, a hardverre feltöltése és a végső termék testreszabása
az alábbi lépésekből áll:
1 A kliensgépekre klónozandó mestergép előkészítése. További információ: 6.1.
szakasz - A mestergép előkészítése (104. oldal).
2 A firstboot munkafolyamat testreszabása. További információ: 6.2. szakasz Firstboot-telepítés testreszabása (104. oldal).
3 A mestergép lemezének klónozása és a rendszerkép átmásolása a kliensek lemezeire. További információ: 6.3. szakasz - A mestertelepítés klónozása (113. oldal).
4 A SUSE Linux Enterprise testreszabása a végfelhasználó által. További információ: 6.4. szakasz - A telepítés testreszabása (113. oldal).
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6.1 A mestergép előkészítése
Egy mestergép előkészítése a firstboot munkafolyamathoz az alábbi módon történik:
1 Helyezze be a telepítési adathordozót a mestergépbe.
2 Indítsa el a gépet.
3 Hajtson végre egy normál telepítést az összes szükséges konfigurációs lépéssel,
majd várja meg, amíg a telepített gép elindul. Telepítse továbbá a
yast2-firstboot csomagot.
4 A végfelhasználó által elvégzendő YaST-konfigurációs lépésekből álló saját
munkafolyamat meghatározásához, illetve a saját YaST-modulok a munkafolyamathoz hozzáadásához lépjen a következő részre: 6.2. szakasz - Firstboot-telepítés
testreszabása (104. oldal). Ellenkező esetben közvetlenül folytathatja a Lépés 5
(104. oldal) résszel.
5 Mint root felhasználó, engedélyezze a firstboot-ot.
5a Hozzon létre egy /etc/reconfig_system nevű fájlt a firstboot elindításához. A firstboot sikeres beállítása után ez a fájl törlődik. A fájl az alábbi
paranccsal hozható létre:
touch /etc/reconfig_system

5b Kapcsolja be a firstboot szolgáltatást a YaST futásiszint-szerkesztőjében.
6 Következő lépés: 6.3. szakasz - A mestertelepítés klónozása (113. oldal).

6.2 Firstboot-telepítés testreszabása
A firstboot-telepítés testreszabása több különböző komponensből áll. Nem kötelező
testreszabni őket. Ha semmilyen módosítást nem végez, akkor a firstboot egyszerűen
az alapértelmezett beállításokkal végzi el a telepítést. A következő lehetőségek használhatók:
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• A felhasználó üzeneteinek testreszabása: 6.2.1. szakasz - YaST-üzenetek testreszabása (105. oldal).
• A licencek és licencműveletek testreszabása: 6.2.2. szakasz - Licencműveletek
testreszabása (106. oldal).
• A kiadási megjegyzések testreszabása: 6.2.3. szakasz - Kiadási megjegyzések
testreszabása (107. oldal).
• A telepítésben szereplő komponensek sorrendjének és számának testreszabása:
6.2.4. szakasz - A munkafolyamat testreszabása (107. oldal).
• További parancsfájlok beállítása: 6.2.5. szakasz - További parancsfájlok beállítása
(112. oldal).
A fenti komponensek testreszabásához az alábbi konfigurációs fájlok módosítására lesz
szükség:
/etc/sysconfig/firstboot
A firstboot számos apektusának (kiadási megjegyzések, parancsfájlok és licencműveletek) beállítása.
/etc/YaST2/firstboot.xml
A telepítési munkafolyamat beállítása a komponensek engedélyezésével és letiltásával, illetve egyedi komponensek hozzáadásával.

6.2.1 YaST-üzenetek testreszabása
Alapértelmezés szerint a SUSE Linux Enterprise telepítése számos alapértelmezett
üzenet kiírásával jár együtt, amelyek lokalizálva vannak és amelyek a telepítési folyamat
eltérő fázisaiban jelennek meg. Ilyen például az üdvözlő üzenet vagy a gratuláló üzenet
a telepítés végén. Ezek lecserélhetők saját változatokra, és akár lokalizált verziókat is
használhat belőlük a telepítés során. Saját üdvözlő üzenet használata:
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Nyissa meg az /etc/sysconfig/firstboot konfigurációs fájlt és végezze
el az alábbi módosításokat:
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2a Állítsa be a FIRSTBOOT_WELCOME_DIR változó értékét annak a könyvtárnak az elérési útjára, amelyben az üdvözlő üzenetet és a lokalizált változatokat tartalmazó fájlokat kívánja tárolni, például:
FIRSTBOOT_WELCOME_DIR="/usr/share/firstboot/"

2b Ha az üdvözlő üzenet fájlneve nem welcome.txt és welcome
_területi-beállítás.txt (ahol a területi-beállítás helyére
az ISO 639 nyelvi kódok kerülnek, mint például „de” vagy „hu”), akkor a
fájlnév mintáját a FIRSTBOOT_WELCOME_PATTERNS változóban kell
megadni. Például:
FIRSTBOOT_WELCOME_PATTERNS="mywelcome.txt"

Ha nincs beállítva, akkor a rendszer az alapértelmezett welcome.txt értéket feltételezi.
3 Készítse el az üdvözlő fájlt és a lokalizált változatait, majd helyezze el őket a
/etc/sysconfig/firstboot konfigurációs fájlban megadott könyvtárba.
Hasonló az eljárás a testreszabott licenc- és befejezési üzenetek esetén is. Ezek változói
a FIRSTBOOT_LICENSE_DIR és FIRSTBOOT_FINISH_FILE.

6.2.2 Licencműveletek testreszabása
Módosítható az is, hogyan reagáljon a rendszer arra, ha a felhasználó NEM fogadja el
a licencszerződést. A rendszer háromféle módon reagálhat arra, ha a felhasználó nem
fogadja el a licencszerződést.
halt (leállás)
A firstboot telepítés leáll és a teljes rendszer kikapcsol. Ez az alapértelmezett beállítás.
continue (folytatás)
A firstboot telepítés folytatódik.
megszakítás (abort)
A firstboot telepítés leáll, de a rendszer megpróbál elindulni.

106

Telepítési útmutató

Válasssza ki a kívánt műveletet, majd állítsa be a LICENSE_REFUSAL_ACTION
változót a megfelelő értékre.

6.2.3 Kiadási megjegyzések testreszabása
Attól függően, hogy mennyit módosított a firstboottal telepített SUSE Linux Enterprisepéldányon, valószínűleg tájékoztatni kell a végfelhasználókat az új operációs rendszer
fontos jellemzőiről. Egy normál telepítésben a telepítés legvégső szakaszában megjelenő
kiadási megjegyzések tudatják a fontos információkat a felhasználókkal. Ha saját, módosított kiadási megjegyzéseket akar megjeleníteni a firstboot-telepítés során:
1 Készítse el a saját kiadási megjegyzések fájlt. Használjon RTF formátumot, mint
az /usr/share/doc/release-notes példafájl, és az eredményt mentse
el RELEASE-NOTES.en.rtf néven (angol nyelv esetében).
2 Ha lokalizált változatokat is akar használni, akkor azokat az eredeti változat
mellé tegye el, és a fájlnév en részét cserélje le a tényleges nyelvkódra, például
a magyar nyelv esetén arra, hogy hu.
3 Nyissa meg a firstboot konfigurációs fájlt (/etc/sysconfig/firstboot)
és állítsa be a FIRSTBOOT_RELEASE_NOTES_PATH értékét arra a könyvtárra,
ahol a kiadási megjegyzések fájl ténylegesen tárolva lett.

6.2.4 A munkafolyamat testreszabása
Alapértelmezés szerint a normál firstboot munkafolyamat az alábbi részekből áll:
• Nyelv kijelölése
• Üdvözlés
• Licencszerződés
• Gazdaszámítógép neve
• Hálózat
• Idő és dátum
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• Munkaasztal
• Root jelszó
• Felhasználóhitelesítési mód
• Felhasználói adminisztráció
• Hardver beállítása
• Telepítés vége
Nem kötelező követni a firstboot telepítés fent vázolt normál munkafolyamatát. Egyes
komponensek be- és kikapcsolhatók, vagy akár saját modulok is beépíthetők a munkafolyamatba. A firstboot munkafolyamat módosításához kézzel kell szerkeszteni a firstboot konfigurációs fájlját (/etc/YaST2/firstboot.xml). Ez az XML-fájl a
normál control.xml fájl egy része, amelyet a YaST használ a telepítési munkafolyamat szabályozásához.
Az alábbi ismertető elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy Ön is tudja kézzel módosítani
a firstboot telepítési munkafolyamatot. Tekintse meg a firstboot konfigurációs fájl
szintaxisát és hogy hogyan történik a legfontosabb elemek beállítása.
6.1 példa A javaslati képernyők beállítása
…
<proposals config:type="list">❶
<proposal>❷
<name>firstboot_hardware</name>❸
<mode>installation</mode>❹
<stage>firstboot</stage>❺
<label>Hardware Configuration</label>❻
<proposal_modules config:type="list">❼
<proposal_module>printer</proposal_module>❽
</proposal_modules>
</proposal>
<proposal>
…
</proposal>
</proposals>
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❶

A javaslatok tárolója, amelyek a firstboot munkafolyamat részeként megjelennek.

❷

Egy adott javaslat tárolója.
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❸

A javaslat belső neve.

❹

A javaslat módja. Itt ne módosítson semmit. Firstboot telepítés esetén ennek az
installation értéknek kell lennie.

❺

A telepítési folyamat azon szakasza, ahol a javaslat megjelenik. Itt ne módosítson
semmit. Firstboot telepítés esetén ennek az installation értéknek kell lennie.

❻

A javaslattal együtt megjelenő címke.

❼

A javaslati képernyőn megjelenő modulok tárolója.

❽

A javaslati képernyőn megjelenő egy vagy több modul.

A firstboot konfigurációs fájl következő szakasza a munkafolyamatot határozza meg.
Itt a firstboot telepítés munkafolyamatban szereplő összes modult fel kell sorolni.
6.2 példa A munkafolyamati szakasz beállítása
<workflows config:type="list">
<workflow>
<defaults>
<enable_back>yes</enable_back>
<enable_next>yes</enable_next>
<archs>all</archs>
</defaults>
<stage>firstboot</stage>
<label>Configuration</label>
<mode>installation</mode>
… <!–– list of modules ––>
</modules>
</workflow>
</workflows>
…

A workflows szakasz átfogó szerkezete igen hasonló a proposals szakaszéhoz.
Egy tároló tárolja a munkafolyamat elemeit, a munkafolyamat-elemek mindegyikében
pedig szakasz (stage), címke (label) és mód (mode) adatokat kell megadni, csakúgy,
mint a javaslatoknál (6.1. példa - A javaslati képernyők beállítása (108. oldal)). A legfontosabb különbség a defaults (alapértelmezett értékek) szakasz, amely a munkafolyamat-komponensekről alapszintű tervezési adatokat tartalmaz:
enable_back
Szerepeljen-e a Vissza gomb az összes párbeszédablakban.
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enable_next
Szerepeljen-e a Tovább gomb az összes párbeszédablakban.
archs
Azokat a hardverarchitektúrákat adja meg, amelyeken ez a munkafolyamat használandó.
6.3 példa A munkafolyamat-komponensek listájának beállítása
<modules config:type="list">❶
<module>❷
<label>Language</label>❸
<enabled config:type="boolean">false</enabled>❹
<name>firstboot_language</name>❺
</module>
<modules>

❶

A munkafolyamat összes komponensének tárolója.

❷

A modul definíciója.

❸

A modulhoz megjelenő címke.

❹

Kapcsoló, hogy a komponens szerepeljen-e a munkafolyamatban.

❺

A modul neve. A modult magát az /usr/share/YaST2/clients könyvtárba
kell helyezni, és .ycp kell, hogy legyen a fájl kiterjesztése.

Ha módosítani kívánja a firstboot-telepítés során megjelenő javaslati képernyők számát
vagy sorrendjét:
1 Nyissa meg a firstboot konfigurációs fájlját (/etc/YaST2/firstboot.xml).
2 Töröljön vagy vegyen fel javaslati képernyőket, esetleg módosítsa a meglévők
sorrendjét:
• Egy teljes javaslat törléséhez távolítsa el a proposal elemet annak összes
részelemével a proposals szakaszból, majd törölje a hozzátartozó module
elemet (és részelemeit) is a munkafolyamatból.
• Új javaslat hozzáadásához hozzon létre egy új proposal elemet és töltse
ki a hozzá tartozó kötelező részelemeket. Ügyeljen rá, hogy a javaslat szerepeljen YaST-modulként a /usr/share/YaST2/clients könyvtárban.
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• A javaslatok sorrendjének módosításához helyezze át a javaslati képernyőket
tartalmazó module elemet a munkafolyamaton belül. Ügyeljen rá, hogy
előfordulhatnak függőségek a telepítési lépések során, és így muszáj bizonyos
sorrendet betartani a javaslatok és a munkafolyamat komponensek között.
3 Mentse el a módosításokat és zárja be a konfigurációs fájlt.
A konfigurációs lépések munkafolyamata bármikor megváltoztatható, ha az alapértelmezett értékek nem felelnek meg az igényeinek. Szabadon kapcsolhat be és ki modulokat
a munkafolyamatban, vagy vehet fel sajátokat.
Egy modul állapotának átkapcsolása a firstboot munkafolyamatban:
1 Nyissa meg a /etc/YaST2/firstboot.xml konfigurációs fájlt.
2 Módosítsa az enabled elem értékét true-ról false-ra, ha le akarja tiltani a
modult, illetve false-ról true-ra, ha újra be akarja kapcsolni.
<module>
<label>Time and Date</label>
<enabled config:type="boolean">true</enabled>
<name>firstboot_timezone</name>
</module>

3 Mentse el a módosításokat és zárja be a konfigurációs fájlt.
Egyedi modul hozzáadása a munkafolyamathoz:
1 Készítse el a saját YaST-modulját és tárolja el a modulfájlt modul_neve.ycp
néven az /usr/share/YaST2/clients könyvtárban.
2 Nyissa meg a /etc/YaST2/firstboot.xml konfigurációs fájlt.
3 Állapítsa meg, hogy a munkafolyamat mely pontján kell futtatni az új modult.
Ennek során vegye figyelembe a munkafolyamat többi lépésével kapcsolatos
esetleges függőségeket.
4 Hozzon létre egy új module elemet a modules tárolóban és vegye fel a megfelelő részelemeket:
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<modules config:type="list">
…
<module>
<label>my_module</label>
<enabled config:type="boolean">true</enabled>
<name>filename_my_module</name>
</module>
</modules>

4a A modul megjelenítendő címkéjét a label elemben kell megadni.
4b Győződjön meg róla, hogy az enabled paraméter értéke true, különben
a modul nem fog szerepelni a munkafolyamatban.
4c A modul fájlnevét a name elemben kell megadni. Hagyja ki a teljes elérési
utat és az .ycp utótagot is.
5 Mentse el a módosításokat és zárja be a konfigurációs fájlt.
TIPP: További információ
További információ a YaST fejlesztéséről: http://developer.novell.com/
wiki/index.php/YaST.

6.2.5 További parancsfájlok beállítása
A firstboot beállítható úgy, hogy végrehajtson további parancsfájlokat a firstboot
munkafolyamat befejezte után. További parancsfájlok hozzáadása a firstboot feladatsorhoz:
1 Nyissa meg a /etc/sysconfig/firstboot konfigurációs fájt és ellenőrizze, hogy a SCRIPT_DIR változó alatt megadott érték helyes-e. Az alapértelmezett
érték az /usr/share/firstboot/scripts.
2 Készítse el a kívánt parancsfájlt, tárolja el a megadott könyvtárban, majd rendeljen
hozzá megfelelő fájljogosultságokat.
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6.3 A mestertelepítés klónozása
A mestergép lemezét klónozza bármely rendelkezésre álló technológiával, és ossza szét
a rendszerképeket a célgépekre.

6.4 A telepítés testreszabása
A klónozott lemezkép elindítása után elindul a firstboot és végbemegy a telepítési folyamat (6.2.4. szakasz - A munkafolyamat testreszabása (107. oldal)). Csak a firstboot
munkafolyamat konfigurációjában meghatározott komponensek fognak elindulni.
Minden más telepítési lépés kimarad. A végfelhasználó módosíthatja a nyelvet, a billentyűzetet, a hálózati és jelszóbeállításokat a munkaállomás testreszabásához. A folyamat végén a firstboot-tal telepített rendszer ugyanúgy viselkedik, mint a SUSE Linux
Enterprise bármely más példánya.
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A kifinomult rendszerkonfigurációk speciális lemezbeállításokat igényelhetnek. A
YaST segítségével az összes szokásos particionálási feladat elvégezhető. A blokkeszközök állandó elnevezéséhez használja a /dev/disk/by-id/ alatti blokkeszközöket.
A Logical Volume Management (logikai kötetkezelés, LVM) egy olyan lemezparticionálási séma, amelynek a célja, hogy jóval rugalmasabb legyen, mint a szokásos telepítések fizikai particionálása. Pillanatfelvétel funkciója segít az adatmentések egyszerű
készítésében. A RAID (Redundant Array of Independent Disks, független lemezek redundáns tömbje) technológia jobb adatintegritást, teljesítményt és hibatűrést kínál.

7.1 LVM-konfiguráció
Ez a fejezet az LVM alapelveit és számos körülmények között igen hasznos alapfunkcióit írja le röviden. A 7.1.2. szakasz - Az LVM beállítása a YaST segítségével
(118. oldal) rész mutatja be, hogy hogyan lehet beállítani az LVM-et a YaST segítségével.
FIGYELEM
Az LVM használata nagyobb kockázatot jelent, például nagyobb valószínűséggel
fordulhat elő adatvesztés. További kockázatok: az alkalmazások összeomlása,
tápellátási hibák és hibás parancsok. Az LVM kialakítása és a kötetek újrakonfigurálása előtt mentse el az adatokat. Sose dolgozzon biztonsági mentés nélkül.
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7.1.1 Az LVM (Logical Volume Manager,
logikaikötet-kezelő)
Az LVM lehetővé teszi a merevlemez-terület rugalmas szétosztását több fájlrendszeren.
Azért készült, mert néha csak azután derül ki, hogy módosítani kellene a merevlemez
felosztását, miután a telepítés során már meg lettek adva a partíciók. Mivel egy futó
rendszer partícióinak módosítása bonyolult, az LVM egy virtuális tárolót (kötetcsoport,
röviden VG) biztosít, amelyből szükség esetén logikai kötetek (LV) hozhatók létre. Az
operációs rendszer ezeket a logikai köteteket használja a fizikai partíciók helyett. A
kötetcsoportok több lemezre is kiterjeszthetők, így több lemez vagy ezek részei alkothatnak egyetlen kötetcsoportot. Ily módon az LVM a fizikai lemezterület egyfajta
absztrakcióját biztosítja, amelynek segítségével a szegmentálás egyszerűbben és biztonságosabban módosítható, mint a fizikai újraparticionálással. A fizikai particionálással
kapcsolatos háttérinformációt az alábbi részek tartalmaznak: „Partíciótípusok” szakasz
(160. oldal) és 8.5.5. szakasz - Particionálás a YaST segítségével (158. oldal).
7.1 ábra A fizikai particionálás és az LVM összehasonlítása
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MP
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A következő ábra (7.1. ábra - A fizikai particionálás és az LVM összehasonlítása
(116. oldal)) összehasonlítja a fizikai particionálást (baloldal) és az LVM alapú szegmentálást (jobboldal). A baloldalon egyetlen lemez három fizikai partícióra (PART) lett
felosztva, mindegyikhez egy csatolási pont (MP) tartozik, hogy az operációs rendszer
el tudja érni őket. A jobboldalon két lemez lett felosztva két, illetve három fizikai partícióra. Ezeken két LVM-kötetcsoport (VG 1 és VG 2) lett megadva. A VG 1 két DISK
1 partíciót és egy DISK 2 partíciót tartalmaz. A VG 2 a maradék két DISK 2 partíciót
tartalmazza. Az LVM-ben az egy kötetcsoportba egyesített fizikai lemezpartíciókat fizikai köteteknek (PV) hívják. A kötetcsoportokon belül négy logikai kötet (LV 1 - LV
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4) lett megadva, amelyet az operációs rendszer a hozzájuk rendelt csatolási pontokon
keresztül használhat. A különböző logikai kötetek közötti határt nem kell más partícióhatárhoz igazítani. Érdemes megfigyelni a példában az LV 1 és LV 2 közötti határt.
Az LVM jellemzői:
• Több merevlemez vagy partíció egyesíthető egy nagy logikai kötetbe.
• Feltéve, hogy a beállítás megfelelő, a logikai kötet (például az /usr) a szabad terület elfogyásakor kibővíthető.
• Az LVM használata esetén merevlemezek és újabb logikai kötetek (LV-k) adhatók
hozzá egy futó rendszerhez. Ehhez azonban üzem közben cserélhető hardver
szükséges, amely képes az ilyen műveletek végrehajtására.
• Bekapcsolható egy sávokra osztott mód is, amely a logikai kötet adatfolyamát több
fizikai köteten osztja szét. Ha ezek a fizikai kötetek különböző lemezeken helyezkednek el, akkor ez a RAID 0-hoz hasonlóan javíthatja az olvasási és írási teljesítményt.
• A pillanatkép funkció lehetővé teszi a futó rendszer konzisztens biztonsági mentését
(különösen kiszolgálók esetén fontos).
Mindezen jellemzők azt jelentik, hogy LVM-et érdemes lehet a fokozottan használt
otthoni PC-ken, illetve kis szervereken használni. Ha az adatok mennyisége folyamatosan
növekszik (például az adatbázisok, zenearchívumok vagy a felhasználói könyvtárak),
akkor az LVM jó választás lehet. Ez lehetővé teszi a fizikai merevlemeznél nagyobb
fájlrendszerek tárolását. Az LVM másik előnye, hogy akár 256 logikai kötet is hozzáadható. Ne feledje azonban, hogy az LVM használata különbözik a hagyományos partíciók használatától. Az LVM beállításával kapcsolatos útmutatás és további információk
a hivatalos LVM HOWTO-ban, a http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ címen
érhetők el.
A 2.6-os kerneltől kezdődően rendelkezésre áll az LVM 2, amely visszamenőlegesen
kompatibilis a korábbi LVM-mel és lehetővé teszi a régi kötetcsoportok további használatát. Új kötetcsoportok létrehozásakor döntse el, hogy az új formátumot kívánja
használni vagy a visszamenőlegesen kompatibilis verziót. Az LVM 2 nem igényel
kerneljavításokat. A 2.6-os kernelbe integrált eszközleképezőt használja. Ez a kernel
csak az LVM 2-es változatot támogatja. Éppen ezért az LVM említésekor ebben a
részben mindig az LVM 2-re gondolunk.
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7.1.2 Az LVM beállítása a YaST segítségével
A YaST LVM-beállító ablaka a YaST Szakértői particionálás (8.5.5. szakasz - Particionálás a YaST segítségével (158. oldal)) részéből érhető el. A szakértői particionálási
eszköz lehetővé teszi a meglévő partíciók törlését és módosítását, valamint az LVMmel használható újak létrehozását. Az LVM-partíció létrehozásához először kattintson
a Létrehozás > Formázás nélkül menüpontra, majd partícióazonosítóként adja meg,
hogy 0x8E Linux LVM. Az LVM-hez használni kívánt összes partíció létrehozása után
az LVM-konfiguráció elindításához kattintson az LVM gombra.

Kötetcsoportok létrehozása
Ha még nem létezik kötetcsoport, akkor létre kell hozni egyet (7.2. ábra - Kötetcsoport
létrehozása (118. oldal)). A Csoport hozzáadása gombbal további csoportok is létrehozhatók, de általában egyetlen kötetcsoport elegendő. A SUSE Linux Enterprise® rendszerfájlokat tartalmazó kötetcsoportnak javasolt a system nevet adni. A fizikai egység
mérete a kötetcsoport fizikai blokkjának méretét adja meg. A kötetcsoportban lévő lemezterület ilyen méretű darabokban kerül kezelésre. Ez az érték alapesetben 4 MB-ra
van állítva, amely maximum 256 GB fizikai és logikai kötetméretet tesz lehetővé. Ha
256 gigabájtnál nagyobb logikai kötetekre van szükség, akkor a fizikai egység méretét
meg kell növelni, például 8, 16 vagy 32 megabájtra.
7.2 ábra Kötetcsoport létrehozása

Fizikai kötetek beállítása
A kötetcsoport létrehozása után a következő párbeszédablak az összes „Linux LVM”
vagy „Linux natív” típusú partíciót megjeleníti. A csere- és DOS-partíciók nem jelennek
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meg. Ha a partíció már hozzá van rendelve egy kötetcsoporthoz, akkor a kötetcsoport
neve megjelenik a listában. A nem társított partíciókat egy „--” karakter jelzi.
Ha több kötetcsoport is létezik, akkor a bal felül látható mezőből válassza ki az aktuális
kötetcsoportot. A jobb felső részben lévő gombokkal további kötetcsoportokat lehet
létrehozni, illetve meglévőket törölni. Csak a hozzárendelt partíciókkal nem rendelkező
kötetcsoportok törölhetők. A kötetcsoporthoz rendelt partíciókat fizikai köteteknek
(PV) is szokás hívni.
7.3 ábra Fizikai kötetek beállítása

Egy korábban még ki nem osztott partíció a kiválasztott kötetcsoporthoz adásához
először kattintson a partícióra, majd a Hozzáadás gombra. Ezen a ponton a kötetcsoport
neve megjelenik a kiválasztott partíció mellett. Rendelje az LVM-hez lefoglalt összes
partíciót kötetcsoportokhoz. Ellenkező esetben a partíciókon található terület kihasználatlan marad. A párbeszédablakból kilépés előtt minden kötetcsoportot legalább egy
fizikai kötethez hozzá kell rendelni. Az összes fizikai kötet hozzárendelése után a logikai
kötetek konfigurációjához kattintson a Tovább gombra.

Logikai kötetek beállítása
Miután a kötetcsoport ki lett töltve fizikai kötetekkel, a következő párbeszédablakban
adja meg a logikai köteteket, amelyeket az operációs rendszer fog használni. A bal felső
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mezőből válassza ki az aktuális kötetcsoportot. Mellette megjelenik az aktuális kötetcsoporton lévő szabad terület. Az alatta lévő lista tartalmazza a kötetcsoport összes logikai kötetét. Megjelenik az összes normál Linux-partíció, amelyhez meg van adva
csatolási pont, az összes cserepartíció és a már létező logikai kötetek. Amíg a kötetcsoporton van szabad terület, a Hozzáadás, Szerkesztés és Eltávolítás gombokkal kezelje
igény szerint a logikai köteteket. Minden kötetcsoporthoz rendeljen hozzá legalább egy
logikai kötetet.
7.4 ábra Logikai kötetek felügyelete

Új logikai kötet létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra és töltse ki a megjelenő
ablak mezőit. A particionáláshoz hasonlóan itt is megadható a méret, a fájlrendszer és
a csatolási pont. Normális esetben a logikai köteten létrejön egy fájlrendszer, például
reiserfs vagy ext2, amely azután kijelöl egy csatolási pontot. A logikai köteten tárolt
fájlok a telepített rendszeren e csatolási pontnál találhatók meg. A logikai kötet adatfolyama szétosztható több fizikai kötet között (sávozás). Ha ezek a fizikai kötetek különböző lemezeken helyezkednek el, akkor ez általában jobb olvasási és írási teljesítményt
eredményez (a RAID 0-hoz hasonlóan). Sávozott logikai kötet azonban csak akkor
hozható létre n sávval, ha a logikai kötet által igényelt merevlemez-terület egyenletesen
felosztható n fizikai kötetre. Ha például csak két fizikai kötet áll rendelkezésre, akkor
három sávból álló logikai kötet nem hozható létre.
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FIGYELEM: Sávozás
A YaST ezen a ponton nem tudja ellenőrizni a sávozást érintő bejegyzések helyességét. A hibák csak később látszanak, amikor az LVM ténylegesen kialakításra
kerül a lemezen.
7.5 ábra Logikai kötetek létrehozása

Ha beállította az LVM-et, akkor mos megadhatók a meglévő logikai kötetek. A folytatás
előtt ezekhez a logikai kötetekhez is rendeljen hozzá megfelelő csatolási pontokat. A
Tovább gomb segítségével térjen vissza a YaST Szakértői particionálás ablakába és
fejezze be a munkát.

Közvetlen LVM-kezelés
Ha már beállította az LVM-et és csak módosítani kíván valamit, akkor rendelkezésre
áll egy alternatív módszer is ennek végrehajtásához. A YaST vezérlőközpontban válassza
ki a Rendszer > LVM menüpontot. Ez a párbeszédablak lehetővé teszi a fent leírt műveleteket, a fizikai particionálás kivételével. A meglévő fizikai köteteket két listában jeleníti meg és az LVM-rendszer a már leírt eljárásokkal kezelhető.

Speciális lemezbeállítások

121

7.2 Szoftveres RAID beállítása
A RAID (redundant array of inexpensive disks, olcsó lemezek redundáns tömbje) nevű
technológia célja, hogy több merevlemez-partíciót egy nagy, virtuális merevlemezzé
szervezzen össze a teljesítmény optimalizálása, az adatok biztonsága vagy mindkettő
érdekében. A legtöbb RAID-vezérlő az SCSI protokollt használja, mert több merevlemezt
és hatékonyabb módon tud kezelni, mint az IDE protokoll, valamint alkalmasabb a
parancsok párhuzamos végrehajtására. Léteznek IDE- és SATA-merevlemezeket
használó RAID-vezérlők is. A gyakran igen drága hardveres RAID-vezérlő feladatait
szoftverből is meg lehet oldani. Ez azonban elvesz a CPU idejéből és memóriaigénye
is van, ezért nem megfelelő megoldás az igazán nagyteljesítményű rendszerekhez.

7.2.1 RAID-szintek
A SUSE® Linux Enterprise felkínálja több merevlemez egyetlen szoftveres RAIDtömbbé szervezésének a lehetőségét a YaST segítségével – igen ésszerű alternatív
megoldásként egy hardver alapú RAID-del szemben. A RAID többféle stratégiát is
képes alkalmazni a merevlemezek kombinálásához. Ezek mindegyike más jellemzőkkel,
célokkal és előnyökkel bír. Ezeket a változatokat szokás RAID-szintekként emlegetni.
A szokásos RAID-szintek:
RAID 0
Ez a szint az adathozzáférés sebességét javítja azáltal, hogy a fájlok blokkjait egynél
több lemezre osztja szét. Szigorú értelemben ez nem igazi RAID, hiszen nem redundáns, nem biztosít adatvédelmet, de a RAID 0 név rajtaragadt az ilyen rendszereken. RAID 0 használatakor két vagy több merevlemez van összekapcsolva. A
teljesítmény igen látványos, de akármelyik merevlemez meghibásodik, a teljes
RAID-rendszer tönkremegy és elvesznek az adatok.
RAID 1
Ez a szint megfelelő biztonságot kínál, ugyanis az adatok egy az egyben még egy
merevlemezre átmásolódnak. A megoldás másik neve a merevlemez tükrözése. Ha
a lemez megsérül, a másik meghajtón még mindig rendelkezésre állnak az adatok.
Addig, amíg a legutolsó lemez is el nem romlik, az adatok biztonságban vannak.
Ha viszont a sérülést nem észlelik, akkor előfordulhat, hogy a sérült adatokat is
tükrözi a rendszer a jó lemezre, és így mégiscsak tönkremennek az adatok. Az írási
teljesítmény egy kicsit leromlik a másolás során az egyetlen lemezes eléréshez

122

Telepítési útmutató

képest (10-20 százalékkal lassúbb), de az olvasási teljesítmény lényegesen jobb
bármelyik fizikai merevlemezhez képest, hiszen a megkettőzött adatok párhuzamosan kiolvashatók. Durva közelítésként úgy lehet tekinteni, hogy a RAID 1 közel
kétszeres olvasási sebességet biztosít a külön merevlemezekhez képest, és majdnem
ugyanazt az írási teljesítményt.
RAID 2 és RAID 3
Ezek ritkán használt RAID-megvalósítások. A RAID 2 az adatokat nem blokk-,
hanem bitszinten választja szét. A RAID 3 esetén bájtonkénti szétválasztás történik,
dedikált paritáslemezzel. Ez a szint nem képes egyidejűleg több kérés kiszolgálására.
Mindkét szintet nagyon kevés helyen alkalmazzák.
RAID 4
RAID 4 esetében szintén blokkszintű szétválasztás történik (ugyanúgy, mint a 0.
szint esetében), de van egy külön paritáslemez. Ha valamelyik adatlemez meghibásodik, a paritásadatok alapján pótolható. A paritáslemez azonban íráskor rontja a
teljesítményt. Ezzel együtt, van ahol RAID 4 rendszereket használnak.
RAID 5
A RAID 5 egy bölcs kompromisszum a 0. és 1. szint között a teljesítmény és a redundancia szempontjából. A használható merevlemez-terület az összes lemezek
száma, mínusz egy. Az adatok a RAID 0-hoz hasonlóan el vannak osztva a merevlemezek között. Az egyik partíción paritásblokkok készülnek az adatok védelme
érdekében. Egymással XOR-kapcsolatban vannak, vagyis a rendszer meghibásodása
esetén a megfelelő paritásblokk alapján helyreállíthatók a kiesett adatok. RAID 5
használata esetén viszont éppen ezért egyszerre egynél több merevlemeznek nem
szabad meghibásodnia. Ha az egyik lemez elromlik, a lehető leggyorsabban ki kell
cserélni az adatvesztés elkerülése érdekében.
További RAID-szintek
Számos további RAID-szintet is kidolgoztak, (RAIDn, RAID 10, RAID 0+1, RAID
30, RAID 50 stb.), amelyek egy része hardvergyártók egyedi megoldása. Ezek a
szintek nem túl gyakoriak, ezért itt nem ismertetjük őket.
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7.2.2 Szoftveres RAID beállítása a YaST
segítségével
A YaST szoftveres RAID beállítására szolgáló modulja az YaST Szakértői particionálás
részből érhető el (lásd: 8.5.5. szakasz - Particionálás a YaST segítségével (158. oldal)).
Ez a professzionális particionáló eszköz lehetővé teszi a meglévő partíciók módosítását
és törlését, valamint a szoftveres RAID-hez használható újak készítését. A RAID-partíciók létrehozásához először kattintson a Létrehozás > Formázás nélkül lehetőségre,
végül a partíció azonosítója legyen 0xFD Linux RAID. RAID 0 és RAID 1 esetében
legalább két partícióra van szükség – RAID 1 esetében jellemzően pontosan kettőre,
nem többre. RAID 5 használata esetén legalább három partícióra van szükség. Célszerű
csak pontosan egyforma méretű partíciókat készíteni. A RAID-partíciókat külön lemezre
készítse, így csökkenthető az adatok elvesztésének a kockázata, ha valamelyik megsérül
(RAID 1 és 5), illetve optimalizálható a RAID 0 tömb teljesítménye. A RAID-hez
használni kívánt összes partíció létrehozása után kattintson a RAID > RAID létrehozása
menüpontra a RAID-beállítások megkezdéséhez.
A következő párbeszédablakban válasszon a RAID 0, 1 és 5 szintek közül (a részletek
a 7.2.1. szakasz - RAID-szintek (122. oldal) részben olvashatók). A Tovább gombra
kattintás után az alábbi párbeszédablakban megjelenik az összes olyan partíció, amelyek
típusa „Linux RAID” vagy „Linux natív” (lásd: 7.6. ábra - RAID-partíciók (125. oldal)).
Csere- és DOS-partíciók nem láthatók. Ha egy partíció már hozzá van jelölve egy
RAID-kötethez, akkor a RAID-eszköz neve (pl. /dev/md0) látható a listában. A még
nem társított partíciókat a „--” karakterek jelzik.
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7.6 ábra RAID-partíciók

Egy korábban még sehová nem rendelt partíciót a kijelölt RAID-kötethez a partícióra,
majd a Hozzáadás kattintva lehet hozzáadni. E ponton a kijelölt partíció mellett megjelenik a RAID-eszköz neve. Ossza ki az összes, RAID-nek szánt partíciót. Ellenkező
esetben a partíciókon található terület üresen marad. Az összes partíció kiosztása után
kattinson a Tovább gombra a beállítások párbeszédablakra továbblépéshez, ahol finomhangolható a rendszer teljesítmény (lásd: 7.7. ábra - Fájlrendszer-beállítások (126. oldal)).
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7.7 ábra Fájlrendszer-beállítások

Csakúgy, mint a hagyományos particionálás esetében, állítsa be a használni kívánt
fájlrendszert, valamint a titkosítást és a RAID-kötet csatolási pontját. Az Állandó szuperblokk lehetőség megjelelölésével biztosítható, hogy a RAID-partíciót felismerje a
rendszer indításkor. A beállításokat a Befejezés gombbal befejezve a /dev/md0 eszköz
és mások mellett a RAID megjelölés látható a szakértői particionáló modulban.

7.2.3 Hibaelhárítás
Azt, hogy a RAID-partíció milyen állapotban van, a /proc/mdstats fájl megtekintésével lehet ellenőrizni. Rendszermeghibásodás esetén állítsa le a Linux-rendszert és
cserélje ki a hibás merevlemezt egy olyanra, amely ugyanolyan módon van particionálva.
Ezután indítsa újra a rendszert, majd írja be az mdadm /dev/mdX --add
/dev/sdX parancsot, ahol az 'X' helyére a megfelelő eszközazonosítónak kell kerülnie.
Így a merevlemez automatikusan integrálódik a RAID-rendszerbe és az tökéletesen
helyreáll.
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7.2.4 További információk
A szoftveres RAID-del kapcsolatos beállítási utasítások és további részletek a HOWTO
dokumentumokban találhatók, a következő címen:
• http://www.novell.com/documentation/sles10/stor_evms/
data/bookinfo.html
• /usr/share/doc/packages/mdadm/Software-RAID.HOWTO.html
• http://en.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html
Léteznek Linux RAID levelezési listák is, mint például a http://marc
.theaimsgroup.com/?l=linux-raid&r=1&w=2.
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Rendszerkonfiguráció a YaST
használatával

8

A telepítéshez használt YaST a SUSE Linux Enterprise konfigurációs segédeszköze
is. Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogyan állíthatók be a rendszer egyes komponensei
(a hardver), a hálózati hozzáférés, a biztonsági beállítások és a felhasználói adminisztráció. A YaST szöveges felületének rövid bemutatása: 8.12. szakasz - YaST szöveges
módban (186. oldal). A kézi rendszerkonfiguráció leírása: 17.3. szakasz - Rendszerkonfiguráció az /etc/sysconfig fájl segítségével (428. oldal).
A YaST használatával történő rendszerbeállítás többféle YaST-modul segítségével
történik. A hardverplatformtól és a telepített szoftverektől függően a YaST különböző
módokon érhető el a telepített rendszerből.
KDE vagy GNOME asztali környezetben indítsa el a YaST vezérlőközpontot a főmenüből. A YaST elindítása előtt a rendszer bekéri a root jelszót, mivel a YaST-nak
rendszeradminisztrátori jogosultságra van szükség a rendszerfájlok megváltoztatásához.
A YaST parancssorból elindításához írja be a su parancsot (a root felhasználóra
váltáshoz), majd a yast2 parancsot. A szöveges változat elindításához yast2 helyett
a yast parancsot írja be. A yast parancs a program valamelyik virtuális konzolból
elindítására is használható.
A monitor nélküli hardverplatformok IBM S/390 és a zSeries), illetve más gépek távoli
adminisztrálásához futtassa távolról a YaST-ot. Nyisson meg egy konzolt a gépen,
amelyiken a YaST-ot meg akarja jeleníteni, majd írja be az
ssh -X root@<beállítandó_rendszer> parancsot a rendszerbe bejelentkezéshez, a root megadásához és az X kiszolgáló kimenetének a terminálra irányításához.
A sikeres SSH-bejelentkezést követően adja ki a yast2 parancsot a YaST grafikus
módú indításához.
Rendszerkonfiguráció a YaST használatával
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A YaST szöveges módú indításához egy másik rendszeren használja az
ssh root@<beállítandó_rendszer> parancsot a kapcsolat megnyitásához.
Ezután indítsa el a YaST-ot a yast paranccsal.
Az idő megtakarítása érdekében az egyes YaST-modulok közvetlenül is elindíthatók.
Ehhez írja be, hogy yast2 modul_neve. A rendszeren elérhető modulok listája a
yast2 -l vagy yast2 --list paranccsal íratható ki. A hálózati modul például
a yast2 lan paranccsal indítható.

8.1 A YaST nyelve
A YaST nyelvének megváltoztatásához válassza ki a Rendszer > Nyelv kiválasztása
elemet a YaST vezérlőközpontból. Ha kiválasztotta a nyelvet, zárja be a YaST vezérlőközpontot, jelentkezzen ki a rendszerből, majd jelentkezzen be újra. A YaST következő
elindításakor az új nyelvi beállítás lesz aktív. Ez a teljes rendszer nyelvét is átállítja.
Ha más nyelven kíván dolgozni, de nem akarja a rendszer nyelvi beállításait megváltoztatni, akkor futtassa a YaST-ot a LANG változót a kívánt nyelvre beállítva. Hosszú
nyelvkód_országkód formátumú nyelvkódot használjon. Amerikai angol esetében
tehát a következőt írja be: LANG="en_US" yast2.
Ez a parancs a YaST-t a megadott nyelven indítja el. A nyelv azonban csak az adott
YaST-munkamenetre érvényes. A terminál, a többi felhasználó és a többi munkamenet
nyelvi beállításai változatlanok maradnak.
Ha távolról, SSH-n keresztül futtatja a YaST-ot, akkor a YaST a helyi rendszer nyelvi
beállításait használja.

8.2 A YaST vezérlőközpont
A YaST grafikus módú elindításakor megnyílik a YaST vezérlőközpont (8.1. ábra - A
YaST vezérlőközpont (131. oldal)). A baloldali keret a rendelkezésre álló kategóriákat
tartalmazza. Egy adott kategóriára kattintva annak tartalma kiíródik a jobboldali részben.
Ezután kiválasztható a kívánt modul. Ha például a Hardver kategóriát választja, majd
a jobb oldalon a Hang elemre kattint, megnyílik a hangkártya beállítási párbeszédablaka.
Az egyes elemek beállítása gyakran több lépésből áll. Kattintson a Tovább gombra a
következő lépésre ugráshoz.
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A legtöbb modul baloldali keretében súgószöveg jelenik meg, amely elmagyarázza a
szükséges bejegyzéseket. Ha külön súgókeret megjelenítése nélkül szeretne segítséget
kapni a modulokban, nyomja meg az F1 billentyűt vagy válassza a menü Súgó pontját.
A kívánt beállítások megadása után végül nyomja meg az Elfogadás gombot a beállítási
párbeszédablak utolsó oldalán. A beállításokat elmenti a rendszer.
8.1 ábra A YaST vezérlőközpont

MEGJEGYZÉS: YaST szoftverkezelési Gtk és Qt felületek
A YaST programnak két felülete létezik. A rendszerére telepített operációs
rendszertől függ, hogy Ön éppen melyiket látja. A GNOME-asztalon alapértelmezés szerint a YaST gtk felület fut, a többi asztalon pedig a YaST qt felület.
Ezt az /sbin/yast2 parancsfájlban található WANT_UI paraméter határozza
meg. Tulajdonságok tekintetében, ahogyan azok a kézikönyvekben megjelennek,
a gtk front-end és a qt front-end nagyon hasonlít egymáshoz. Egy kivétel a gtk
szoftvermodul, amely jelentősen különbözik a qt porttól.
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8.3 Szoftver
8.3.1 Szoftver telepítése és eltávolítása
A gép szoftvereinek telepítéséhez, eltávolításához és frissítéséhez használja a Szoftver
szakasz > Szoftver telepítése és eltávolítása modulját. Ez a 8.2. ábra - YaST csomagkezelő (132. oldal) ábrán látható csomagkezelőt nyitja meg.
8.2 ábra YaST csomagkezelő

SUSE® Linux Enterprise alatt a szoftverek RPM-csomagok formájában állnak rendelkezésre. Egy csomag általában mindent tartalmaz, amire egy programhoz szükség van:
magát a programot, a konfigurációs fájlokat és a dokumentációt. Az egyedi csomagok
listája az egyes csomagokat felsoroló ablak jobb részében látható. A lista tartalma függ
az éppen beállított szűrőtől. Ha például ki van választva a Minták szűrő, akkor az
egyedi csomagokat listázó ablakban az aktuális kijelölés összes csomagja látható.
A csomagkezelőben minden csomagnak van egy állapota, amely meghatározza, hogy
mit kell tenni ezzel a csomaggal (pl. „Telepítés” vagy „Törlés.” Ezt az állapotot egy
szimbólum jelzi a sor elején, az állapotmezőben. Az állapot átállítható kattintással, vagy
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az elemre jobb egérgombbal rákattintva megjelenő menüből kiválasztással. Az adott
helyzettől függően a lehetséges állapotjelzők némelyike lehet, hogy nem választható
ki. Egy még nem telepített csomag például nem állítható „Törlés” állapotúra. Tekintse
meg a rendelkezésre álló állapotjelzőket a Súgó > Jelmagyarázat elemének kiválasztásával.
A különféle csomagokhoz használt betűszín az egyedi csomag ablakban további információt hordoz. A telepítési adathordozón újabb változattal rendelkező telepített csomagok színe kék. Azok a csomagok, amelyeknél a telepített változat verziószáma magasabb,
mint a telepítési adathordozón találhatóké, vörös színnel jelennek meg. Mivel azonban
a csomagok verziószámozása nem mindig lineáris, lehet, hogy az információ nem tökéletes, de általában elég jó eredményt ad a problémás csomagok jelzésére. Ha szükséges,
ellenőrizze a verziószámot az információs ablakban.

Csomagok telepítése
A csomagok telepítéséhez válassza ki a telepíteni kívánt csomagokat, majd kattintson
az Elfogadás gombra. A kijelölt csomagok Telepítés állapotikont kell, hogy kapjanak.
A csomagkezelő automatikusan megvizsgálja a függőségeket, és kiválasztja az összes
szükséges csomagot (a függőségek feloldása). Ha meg kívánja tekinteni a telepítéshez
szükséges egyéb csomagokat is, még mielőtt az Elfogadás gombra kattintana, akkor
válassza a főmenüből az Extrák > Automatikus csomagváltozások megtekintése menüpontot. A csomagok telepítése után folytassa a munkát a csomagkezelővel a További
csomagok gombra kattintva, vagy zárja be a Befejezés gombra kattintással.
A csomagkezelő előre összeállított csoportokat is kínál a telepítéshez. Az egyes csomagok helyett kiválasztható a teljes csoport egyszerre. A csoportok megtekintéséhez
használja a bal keretben található Szűrő menüpontot.
TIPP: Az összes elérhető csomag listája
A telepítési adathordozón található összes csomag megjelenítéséhez használja
a Csomagcsoportok szűrőt, majd a fa alján válassza ki a zzz Összes pontot. A
SUSE Linux Enterprise igen sok csomagot tartalmaz, ezért eltarthat egy darabig
megjeleníteni őket.
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Minták telepítése és eltávolítása
A Minták szűrő a programcsomagokat alkalmazási céloknak megfelelően csoportosítja,
például asztali vagy irodai alkalmazás. A Minták szűrő egyes csoportjai az előre kiválasztott telepített csomagokkal együtt vannak kilistázva.
Egy adott minta telepítéséhez vagy eltávolításához jelölje meg (vagy törölje) a sor elején
látható négyzetet. A mintára jobb egérgombbal kattintva a környezetérzékeny menüből
közvetlenül is kiválasztható egy állapot. A jobb oldalon az egyes csomagok áttekintése
látható, a mintákban található csomagokkal. Itt jelölheti meg a kívánt csomagokat.

Nyelvi támogatás telepítése és eltávolítása
A nyelvspecifikus csomagok, például a programok és dokumentációk lefordított szövegének, vagy bizonyos betűkészletek kikereséséhez használja a Nyelvek szűrőt. Ez a
szűrő megjeleníti a SUSE Linux Enterprise által támogatott összes nyelvet. Ezek egyikét
kiválasztva a jobb oldalon megjelenik az adott nyelvhez tartozó összes csomag. Ezek
között a pillanatnyi szoftverválasztékhoz tartozó csomagok már automatikusan meg
vannak jelölve.
Ha el kíván távolítani egy adott nyelvet a rendszerről, válassza ki a nyelvek listájából
és törölje a sor elején a jelölést.
MEGJEGYZÉS
Mivel a nyelvspecifikus csomagok más csomagoktól is függenek, lehet, hogy a
csomagkezelő kiválaszt további csomagokat is telepítésre.

Csomagok és telepítési források
Ha csak egy adott forrásból származó csomagokra kíváncsi, akkor használja a Telepítési
források szűrőt. Az alapértelmezett konfigurációban ez a szűrő az adott forrásból származó összes csomag listáját jeleníti meg. Ha tovább kívánja szűkíteni a listát, használjon
másodlagos szűrőt.
Az adott telepítési forrás összes telepített csomagjának megtekintéséhez válassza ki a
Telepítési források szűrőt, majd az Összefoglaló a telepítésről menüpontot a Másodlagos
szűrők közül, és törölje az összes négyzetet, kivéve a Megtart jelzésűeket.
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Az egyedi csomagok ablakon belül a csomag állapota a megszokott módon módosítható.
A módosított csomag azonban lehet, hogy már nem felel meg a keresési feltételeknek.
Az ilyen csomagokat a Lista frissítése paranccsal lehet eltávolítani a listából.

Forráscsomagok telepítése
Általában rendelkezésre állnak a programok forrásfájljait tartalmazó csomagok is. A
program futtatásához nincs szükség a forrásfájlokra, de ha egyedi változatot akar fordítani a programból, ahhoz igen.
A kiválasztott program forrásfájljainak telepítéséhez jelölje meg a Forrás oszlop feletti
négyzetet. Ha nem látható négyzet, akkor a telepítési forrás nem tartalmazza a csomag
forráskódját.

A csomagválaszték elmentése
Ha ugyanazokat a csomagokat több számítógépen is telepíteni kívánja, akkor elmentheti
fájlba a beállításokat és használhatja más rendszereken is. A csomagválaszték elmentéséhez válassza ki a Fájl > Exportálás menüpontot. Az előkészített választék importálásához használja a Fájl > Importálás menüpontot.
FONTOS: Hardverkompatibilitás
Mivel ez a funkció a csomagok pontos listáját menti el, csak akkor használható
megbízhatóan, ha a forrás- és célrendszerek hardvere megegyezik. Bonyolultabb
esetekben az 5. fejezet - Automatizált telepítés (83. oldal) részben leírt AutoYaST
jobb megoldást biztosít.

Csomagok eltávolítása
Csomagok eltávolításához rendelje a megfelelő állapotot az eltávolítani kívánt csomagokhoz, majd kattintson az Elfogadás gombra. A kijelölt csomagok Törlés állapotba
kell, hogy kerüljenek. Ha egy olyan csomagot jelöl meg törlésre, amelyre más telepített
csomagoknak szüksége van, akkor a csomagkezelő figyelmeztetést ír ki, részletes információval és alternatív megoldásokkal.
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Csomagok újratelepítése
Ha egy csomag egyes fájljai megsérültek, vagy újra kívánja telepíteni a csomagot az
eredeti telepítési adathordozóról, válassza a csomag újratelepítése lehetőséget. A csomagok újratelepítéséhez válassza ki az újratelepíteni kívánt csomagokat, majd kattintson
az Elfogadás gombra. A kijelölt csomagok Frissítés állapotba kell, hogy kerüljenek.
Ha függőségi problémák lépnének fel a már telepített csomagokkal, akkor a csomagkezelő figyelmeztetést ír ki, részletes információval és alternatív megoldásokkal.

Csomagok, alkalmazások és fájlok
Egy adott csomag kikereséséhez használja a Keresés szűrőt. Írja be a keresett kifejezést,
majd kattintson a Keresés gombra. Különféle keresési feltételek megadásával az eredményhalmaz néhány, vagy akár egyetlen csomagra is szűkíthető. Speciális keresési
minták is megadhatók helyettesítő karakterek és reguláris kifejezések használatával,
Keresési mód-ban.
TIPP: Gyorskeresés
A Keresés szűrőn túl a csomagkezelő összes listájában használható egy gyorskereső is. Egyszerűen csak írjon be egy betűt, mire a kurzor a lista első olyan
csomagjára ugrik, amelyiknek ezzel a betűvel kezdődik a neve. A kurzornak a
listán belül kell állnia (kattintson a listán belülre).
Egy csomag név alapján kikereséséhez válassza ki a Név menüpontot, írja be a csomag
nevét a keresési mezőbe, majd kattintson a Keresés gombra. Egy csomag leírás alapján
kikereséséhez válassza ki a Összegzés és Leírások menüpontokat, írjon be egy keresési
kifejezést, majd kattintson a Keresés gombra.
Egy adott fájlt tartalmazó csomag kikereséséhez adja meg a fájl nevét, válassza ki az
RPM "Nyújt" pontot, majd kattintson a Keresés gombra. Egy adott csomagtól függő
összes többi csomag kikereséséhez válassza ki az RPM "Igényli" pontot, adja meg a
csomag nevét, majd kattintson a Keresés gombra.
Ha jól ismeri a SUSE Linux Enterprise csomagstruktúráját, akkor használhatja a Csomagcsoportok szűrőt is a csomagok téma szerinti kikereséséhez. Ez a szűrő témák
(például alkalmazások, fejlesztés és hardver) szerint csoportosítja a programcsomagokat
a baloldalon, egy fastruktúrában. Mennél jobban kibontja az egyes ágakat, annál speci-
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fikusabb a kijelölés. Ez azt jelenti, hogy annál kevesebb csomag látszik az egyedi csomagok ablakában.

Telepítési beállítások összefoglalása
Miután megjelölte a telepíteni, frissíteni vagy törölni kívánt csomagokat, tekintse át a
telepítés összegzését az Összefoglaló a telepítésről részben. Itt látható, hogy mi történik
a csomagokkal, miután az Elfogadás gombra kattint. Használja a baloldali jelölőnégyzeteket az egyedi csomagok ablakban látható csomagok szűrésére. Például ha csak
azokat a csomagokat akarja megjelölni, amelyek már telepítve vannak, törölje az összes
négyzetet a Megtart jelűek kivételével.
Az egyedi csomagok ablakban a csomagok állapota a szokásos módon módosítható. A
módosított csomag azonban lehet, hogy már nem felel meg a keresési feltételeknek. Az
ilyen csomagokat a Lista frissítése paranccsal lehet eltávolítani a listából.

Információ a csomagokról
A kiválasztott csomagokról információ a jobb alsó keret lapjain olvasható. Ha a csomagból másik verzió is elérhető, akkor mindkét verzióról kap információt.
Elsőként automatikusan a kiválasztott csomag leírását tartalmazó Leírás lap jelenik
meg. A csomag méretével, telepítési adathordozójával és egyéb technikai részletekkel
kapcsolatos információ a Technikai adatok lapon olvashatók. A biztosított és igényelt
fájlokkal kapcsolatos információ a Függőségek lapon látható. A rendelkezésre álló
verziók és telepítési forrásaik megtekintéséhez kattintson a Verziók menüpontra.

Lemez kihasználtsága
A szoftver kiválasztása közben a modul bal alsó részében látható erőforrásablak kijelzi
az összes csatolt fájlrendszer várható kihasználtságát. A színes oszlopgrafikon minden
kijelöléskor megváltozik. Amíg zöld színű, addig van elegendő hely. Ahogy elkezdi
megközelíteni a lemezterület maximumát, az oszlop lassan vörösre változik. Ha túl sok
telepítendő csomagot választ ki, a rendszer figyelmeztet.
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Függőségek ellenőrzése
Egyes csomagok más csomagok meglététől függenek. Ez azt jelenti, hogy a csomagban
található szoftver csak akkor működik helyesen, ha a másik csomag is telepítve van.
Vannak olyan csomagok is, amelyek hasonló vagy teljesen megegyező funkcionalitást
biztosítanak. Ha ezek a csomagok a rendszer ugyanazon erőforrását használják, akkor
nem szabad őket egyszerre telepíteni (csomagütközés).
A csomagkezelő indulásakor megvizsgálja a rendszert és kijelzi a telepített csomagokat.
Amikor kiválasztja a telepíteni és eltávolítani kívánt csomagokat, a csomagkezelő képes
automatikusan ellenőrizni a függőségeket és kiválasztani az összes többi szükséges
csomagot (függőségek feloldása). Ha ütköző csomagokat választ egyszerre ki, a csomagkezelő figyelmeztet erre és javasol megoldásokat a problémára (ütközések feloldása).
Az automatikus függőségellenőrzés bekapcsolásához jelölje meg az információs ablak
alatt látható Automatikus ellenőrzés pontot. Ha az Automatikus ellenőrzés be van kapcsolva, a csomagok állapotának bármely változása elindítja az automatikus ellenőrzést.
Ez egy igen hasznos funkció, mivel a csomagkiválasztás konzisztenciáját állandóan figyeli a rendszer. Ez azonban erőforrásokat igényel, és lelassíthatja a csomagkezelőt.
Éppen ezért az automatikus ellenőrzés alapértelmezésben nincs bekapcsolva. Az Automatikus ellenőrzés állapotától függetlenül, az Elfogadás gombra kattintáskor mindenképpen megtörténik a választék konzisztenciájának az ellenőrzése.
Ha az információs ablak alatti Ellenőrzés gombra kattint, akkor a csomagkezelő megvizsgálja, hogy az aktuális csomagválaszték eredményez-e bármilyen feloldatlan csomagfüggőséget vagy -ütközést. Ha vannak feloldatlan függőségek, akkor a szükséges
további csomagokat automatikusan kiválasztja a rendszer. Csomagütközés esetén a
csomagkezelő megnyit egy párbeszédablakot, amely megmutatja az ütközést és különféle megoldásokat javasol a problémára.
Például a sendmail és a postfix nem lehet egyszerre telepítve. A 8.3. ábra - Csomagütközések kezelése a csomagkezelővel (139. oldal) ábra bemutatja, hogy milyen
üzenetet kap ütközés esetén és milyen döntéseket hozhat. A postfix már telepítve
van. Ennek megfelelően választhatja azt, hogy kihagyja a sendmail telepítését, eltávolítja postfix csomagot, vagy vállalja a kockázatot és figyelmen kívül hagyja az
ütközést.
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FIGYELEM: Csomagütközések kezelése
Hacsak nem rendelkezik bőséges tapasztalatokkal, azt javasoljuk, hogy fogadja
meg a YaST tanácsait a csomagütközések kezelésekor. Ha nem így tesz, az ütközés a rendszer stabilitását és funkcionalitását veszélyeztetheti.
8.3 ábra Csomagütközések kezelése a csomagkezelővel

-devel csomagok telepítése
A csomagkezelő biztosít funkciókat a devel és debug csomagok gyors és egyszerű telepítéséhez. A telepített rendszer összes devel csomagjának telepítéséhez válassza ki az
Extrák > Összes megfelelő -devel csomag telepítése menüpontot. A telepített rendszer
összes debug csomagjának telepítéséhez válassza ki az Extrák > Összes megfelelő -debuginfo csomag telepítése menüpontot.
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8.3.2 Kiegészítő termékek telepítése
A kiegészítő termékek a rendszer bővítései. Telepíthet külső gyártótól származó kiegészítő terméket, vagy éppen a SUSE Linux Enterprise egy speciális kiegészítését, például
az SDK kiegészítőt vagy egy bináris illesztőprogramokat tartalmazó CD-t. Egy új kiegészítő telepítéséhez használja a Szoftver > Kiegészítő termék menüpontot. Különféle
adathordozó-típusok (CD, FTP vagy helyi könyvtár) közül választhat. Sőt, kezelhet
közvetlenül ISO-fájlokat is. Egy kiegészítő ISO-fájl adathordozóként hozzáadásához
válassza ki a Helyi könyvtár, majd az ISO-képmásfájlok menüpontot.
A kiegészítő adathordozójának sikeres hozzáadása után megjelenik a csomagkezelő
ablaka. Ha a kiegészítő új mintát biztosít, akkor az új elem a Minták szűrővel látható.
A kijelölt telepítési forrás összes csomagjának megtekintéséhez válassza ki a Telepítési
források szűrőt, majd a megtekinteni kívánt telepítési forrást. Egy adott kiegészítő
csomagjainak csomagcsoportonkénti megjelenítéséhez használja a Csomagcsoportok
másodlagos szűrőt.
TIPP: Egyéni kiegészítő termékek készítése
Saját kiegészítő termékek is készíthetők a YaST Kiegészítő termék készítő
programjával. További információ a YaST Kiegészítő termék készítőről: http://
developer.novell.com/wiki/index.php/Creating_Add-On_Media
_with_YaST. Műszaki háttérinformáció: http://developer.novell.com/
wiki/index.php/Creating_Add-Ons.

8.3.3 A telepítési forrás kiválasztása
Többféle típusú telepítési forrásból egyszerre több is használható. Válassza ki őket és
engedélyezze használatukat a telepítéshez vagy frissítéshez a Szoftver > Telepítési forrás
részben. A modul indulásakor megjeleníti az előzőleg bejegyzett források listáját. Egy
szokásos, CD-ről történő telepítés után csak a telepítő CD látható itt. Kattintson a
Hozzáadás gombra további források felvételéhez a listába. A CD-khez és DVD-khez
hasonló cserélhető adathordozókon kívül hálózati erőforrások, például NFS- és FTPszerverek is felvehetők. Még a helyi merevlemezen található könyvtárak is használhatók
telepítési adathordozóként. További részletek a YaST részletes súgójában találhatók.
Minden bejegyzett forráshoz tartozik egy aktiválási állapot. Ez a lista első oszlopában
látható. Az egyes telepítési források engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson az
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Aktiválás vagy Deaktiválás menüpontra. A szoftvercsomagok vagy frissítések telepítése
közben a YaST kiválasztja a megfelelő bejegyzést az aktivált telepítési források közül.
Amikor kilép a modulból a Bezárás gombbal, az aktuális beállítások elmentődnek és
alkalmazásra kerülnek a Szoftver telepítése és eltávolítása és Rendszerfrissítés konfigurációs modulokon.

8.3.4 SUSE Linux Enterprise regisztrálása
Ahhoz, hogy műszaki támogatást és termékfrissítéseket kapjon, a rendszert regisztrálni
és aktiválni kell. Ha telepítés közben kihagyta a regisztrációt, akkor a Szoftver szakasz
Novell-ügyfélközpont (Customer Center) beállításai moduljának használatával végezheti azt el. Ez a párbeszédablak ugyanaz, mint a 3.11.4. szakasz - Novell-ügyfélközpont
(Customer Center) beállításai (38. oldal) részben leírt.

8.3.5 YaST online frissítés
A programok fontos frissítései és továbbfejlesztései a YaST online frissítéssel telepíthetők. A SUSE Linux Enterprise aktuális frissítései a javításokat tartalmazó termékspecifikus katalógusokból érhetők el. Katalógusok hozzáadásához és eltávolításához
használja a Szoftver > Telepítési forrás modult (leírása: 8.3.3. szakasz - A telepítési
forrás kiválasztása (140. oldal)).
MEGJEGYZÉS: Hiba a frissítési katalógus elérésekor
Ha nem sikerül elérni a frissítési katalógust, ennek az oka lehet az, hogy lejárt
az előfizetés. Normál esetben a SUSE Linux Enterprise 1 vagy 3 éves előfizetéssel
érkezik, amely idő alatt Ön jogosult elérni a frissítési katalógust. Az előfizetés
lejártával azonban a rendszer meg fogja tagadni a hozzáférést.
Ebben az esetben a frissítési katalógus elérésének megtagadása mellett meg
fog jelenni egy üzenet, amely javasolja a Novell ügyfélközpont (Customer Center)
meglátogatását és az előfizetés ellenőrzését. A Novell ügyfélközpont a http://
www.novell.com/center/ címen érhető el.
A frissítések és továbbfejlesztések telepítéséhez a YaST segítségével használja a
Szoftver > Online frissítés modult. A rendszerhez elérhető összes új javítás (kivéve az
opcionálisakat) azonnal meg is van jelölve telepítésre. Az Elfogadás gombra kattintva
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automatikusan telepítheti ezeket a javításokat. A telepítés végén erősítse meg a Befejezés
gombbal. A rendszer immár naprakész.

Fogalmak
csomag (package)
A csomag egy tömörített, rpm formátumú fájl, amely egy adott program fájljait
tartalmazza.
javítás (patch)
A javítás egy vagy több csomagból áll – teljes csomagokból, vagy patchrpm ill.
deltarpm csomagokból –, és bevezethet függőségeket olyan csomagokra vonatkozóan, amelyek még nincsenek telepítve.
patchrpm
A patchrpm csak azokból a fájlokból áll, amelyek a SUSE Linux Enterprise 10 kiadás óta frissítve lettek. Ennek letöltési mérete általában jóval kisebb, mint a teljes
csomagé.
deltarpm
A deltarpm csak a bináris különbségeket tartalmazza egy csomag két meghatározott
verziója között, így ennek a legkisebb a letöltendő mérete. Telepítés előtt az rpm
csomagot újra kell építeni a helyi gépen.

Javítások telepítése kézzel
Az Online frissítés ablak öt részből áll. Az összes elérhető javítás listája baloldalt látható.
A kiválasztott javítás leírása a javítások listája alatt jelenik meg. A lemezkihasználtság
a bal oszlop alján látható. A jobb oszlopban az éppen kiválasztott javításban található
csomagok láthatók (egy javítás több csomagból is állhat), alatta pedig a kiválasztott
csomag részletes leírása.
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8.4 ábra YaST online frissítés

A javítási képernyőn a SUSE Linux Enterprise elérhető javításai láthatók. A javítások
biztonsági fontosság szerint vannak sorbaszedve. A javítás nevének a színe, valamint
az egérkurzorra felugró ablak jelzi a javítás biztonsági állapotát: Biztonság (vörös),
Ajánlott (kék) és Opcionális (fekete). A javítások háromféle nézetben tekinthetők
meg. A Javítási kategória megjelenítése gombbal lehet váltani a nézetek közt:
Telepíthető javítások (alapértelmezett nézet)
A rendszeren telepített csomagokra vonatkozó, még nem telepített javítások.
Telepíthető és telepített javítások
A rendszeren telepített csomagokra vonatkozó minden javítás.
Minden javítás
A SUSE Linux Enterprise összes elérhető javítása.
A lista egy bejegyzése egy szimbólumból és a javítás nevéből áll. Az összes lehetséges
szimbólum listájának megtekintéséhez nyomja meg az Maj + F1 billentyűt. A
Biztonság és Javasolt javítások által igényelt műveletek automatikusan be vannak
állítva előre. Ezek a műveletek az Automatikus telepítés, az Automatikus frissítés és az
Automatikus törlés. Az Opcionális javítások műveletei nincsenek előre beállítva –
kattintson a jobb egérgombbal egy javításra és válassza ki a műveletet a megjelenő
listából.
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Ha egy naprakész csomagot a frissítési katalógustól eltérő, másik katalógusból telepít,
akkor lehet, hogy a csomag javításának követelményei teljesülnek ezzel a telepítéssel.
Ebben az esetben egy pipa jelenik meg a javítás összefoglalása előtt. A javítás addig
látható lesz a listában, amíg meg nem jelöli telepítésre. Ebben az esetben a javítás telepítése nem fog ténylegesen megtörténni (hiszen a csomag már naprakész), de a javítás
úgy lesz megjelölve, mintha telepítve lett volna.
A legtöbb javítás egynél több csomag frissítéseit tartalmazza. Ha az egyes csomagokra
vonatkozóan akarja átállítani a műveleteket, akkor kattintson a jobb egérgombbal a
csomag nevén a csomagablakban és válassza ki a kívánt műveletet. Ha már minden javítás és csomag a kívánt módon van megjelölve, folytassa az Elfogad gombra kattintással.
TIPP: Deltarpm-ek letiltása
Mivel az rpm-csomagok újraépítése a deltarpm-ekből memória- és processzorigényes feladat, bizonyos beállítások vagy hardverkonfiguráció esetén szükség
lehet a deltarpm-ek használatának letiltására a teljesítmény érdekében. A deltarpm-ek használatának letiltásához az /etc/zypp/zypp.conf fájlban a
download.use_deltarpm paramétert állítsa false értékre.
A szoftverfrissítés másik alternatívája a KDE és GNOME ZENworks frissítő kisalkalmazása. A ZENworks frissítő segít figyelni az új javításokat. Része továbbá egy
gyorsfrissítési funkció. További információ: „Csomagok kezelése a ZEN eszközökkel” szakasz (1. fejezet - Az első lépések a KDE-asztallal, ↑KDE felhasználói kézikönyv).

8.3.6 Automatikus online frissítés
A YaST-tal automatikus frissítés is beállítható. Válassza ki a Szoftver > Automatikus
online frissítés menüpontot. Állítson be egy Naponta vagy Hetente történő frissítést.
Egyes javítócsomagok, például a kernel frissítései, mindenképpen megkövetelik a felhasználó beavatkozását. Ezek az automatikus frissítési folyamat leállását eredményezik.
Az Interaktív javítások kihagyása pontot megjelölve a frissítési folyamat automatikusan
továbblép. Ilyenkor kézzel kell az Online frissítést futtatni időről-időre, hogy a beavatkozást igénylő csomagok is telepítve legyenek.
Ha a Csak letöltés meg van jelölve, akkor a javításokat letölti a rendszer a megadott
időben, de nem telepíti őket. Kézzel kell őket telepíteni. A javítások a rug cachekönyvtárába, alapértelmezés szerint a /var/cache/zmd/web könyvtárba töltődnek
144

Telepítési útmutató

le. Az aktuális rug cache-könyvtár a rug get-prefs cache-könyvtár paranccsal
íratható ki. További információ a rug-ról: 8.14. szakasz - Frissítés a parancssorból a
rug használatával (193. oldal).

8.3.7 Frissítés javító CD-ről
A Szoftver szakasz Frissítő CD modulja a javításokat CD-ről telepíti, nem FTP-kiszolgálóról tölti le. Az előnye, hogy CD-ről sokkal gyorsabb a frissítés. A frissítő CD behelyezése után a CD-n található összes javítás megjelenik az ablakban. A javítások listájából válassza ki telepíteni kívánt csomagokat. A modul hibaüzenetet ad, ha nincs behelyezve frissítő CD. Helyezze be a frissítő CD-t, majd indítsa újra a modult.

8.3.8 A rendszer frissítése
A rendszeren telepített SUSE Linux Enterprise verziója a Szoftver > Rendszerfrissítés
menüponttal frissíthető. Működés közben csak az alkalmazásszoftver frissíthető, az
alaprendszer nem. Az alaprendszer frissítéséhez indítsa el a számítógépet egy telepítési
adathordozóról, például egy CD-ről. Amikor meg kell adni a telepítés módját a YaSTban, válassza ki a Frissítés menüpontot.
A rendszer frissítésének folyamata hasonlít az új telepítéshez. A YaST először megvizsgálja a rendszert, meghatározza a megfelelő frissítési stratégiát, és az eredményeket
megjeleníti a javaslataival együtt egy párbeszédablakban. Az egyes részletek módosításához kattintson a Módosítás pontra vagy az egyes tételekre.

Frissítési lehetőségek
Válassza ki a rendszer által alkalmazott frissítési módszert. Két lehetőség közül választhat.
Frissítés az alábbi csomagválasztékban található új szoftverek és szolgáltatások telepítésével
Ha a teljes rendszert frissíteni kívánja a szoftverek legfrissebb verzióira, akkor válassza ki az előre meghatározott összeállítások egyikét. Ezek az összeállítások
biztosítják, hogy a korábban esetleg hiányzó csomagok is telepítve legyenek.
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Csak a telepített csomagok frissítése
Ez a parancs csak a rendszeren már telepített csomagokat frissíti. Új funkciókat
nem telepít.
A karbantartás nélküli csomagok törlése pont megjelölése esetén az új verzióban már
nem létező csomagok törlődnek. Alapértelmezés szerint ez a beállítás ki van választva
annak érdekében, hogy az elavult csomagok ne foglalják feleslegesen a helyet a merevlemezen.

Csomagok
Kattintson a Csomagok gombra a csomagkezelő elindításához és az egyes csomagok
frissítéshez kiválasztásához (vagy törléséhez). A konzisztenciaellenőrzésnek minden
csomagütközést fel kell oldania. A csomagkezelő használatának részletes ismertetése:
8.3.1. szakasz - Szoftver telepítése és eltávolítása (132. oldal).

Biztonsági mentés
A frissítés során bizonyos csomagok konfigurációs fájljai egy újabb változatra cserélődhetnek le. Mivel lehet, hogy Ön ezek közül némelyeket módosított az aktuális rendszeren,
a csomagkezelő alapesetben biztonsági másolatokat készít a lecserélt fájlokról. Ebben
a párbeszédablakban ezeknek a biztonsági mentéseknek a hatókörét módosíthatja.
FONTOS: A biztonsági mentés hatóköre
Ez a biztonsági mentés nem tartalmazza a teljes szofvercsomagokat, csak a
konfigurációs fájlokat.

Nyelv
Itt jelennek meg a rendszeren aktuálisan telepített elsődleges és egyéb nyelvek. A módosításukhoz kattintson a megjelenített konfiguráció Nyelv pontjára, vagy a Módosítás
> Nyelv menüpontra. Azt is megteheti, hogy a billentyűzetelrendezést és az időzónát
beállítja arra a régióra, ahol az elsődleges nyelvet beszélik. A nyelvválasztással kapcsolatos további részletek: 8.5.13. szakasz - Nyelv kijelölése (167. oldal).
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Fontos információk a frissítésekről
A rendszerfrissítés rendkívül összetett folyamat. Minden programcsomag esetében a
YaST-nak először meg kell vizsgálnia a számítógépen telepített változatot, majd el kell
döntenie, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy a régi változatot megfelelően helyettesítse
az újjal. A YaST megpróbálja a telepített csomagok minden személyes beállítását
megtartani.
A YaST a legtöbb esetben gond nélkül cseréli le a régebbi változatokat az újakra. Érdemes egy biztonsági másolatot készíteni a meglévő rendszerről a frissítés előtt annak
biztosítására, hogy a meglévő beállítások ne vesszenek el a frissítés során. Az ütközések
azután akár kézzel is feloldhatók, ha a frissítés kész.

8.3.9 Telepítés könyvtárba
A YaST modul megkísérli a csomagokat a megadott könyvtárba telepíteni. Válassza
ki a gyökérkönyvtár helyét, adja meg, hogyan legyenek elnevezve a könyvtárak, valamint
a rendszer típusát és a telepítendő szoftvert. A modul elindítása után a YaST megvizsgálja a rendszer beállításait és kiírja az alapértelmezett könyvtárat, telepítési utasításokat
és a telepítendő szoftvereket. E beállítások szerkesztéséhez kattintson a Módosítás
gombra. Minden módosítást jóvá kell hagyni az Elfogadás gombra kattintással. A módosítások után kattintson a Tovább gombra, amíg azt az üzenetet nem kapja, hogy a
telepítés befejeződött. A párbeszédablakból kilépéshez kattintson a Befejezés gombra.

8.3.10 Adathordozó ellenőrzése
Ha bármilyen problémája támadna a SUSE Linux Enterprise telepítési adathordozó
használatával, ellenőrizze a CD-ket vagy DVD-ket a Szoftver > Adathordozó ellenőrzése
modullal. Az adathordozóval kapcsolatos problémák gyakrabban fordulnak elő saját
gyártmányú adathordozók esetén. A SUSE Linux Enterprise CD vagy DVD hibamentességének ellenőrzéséhez helyezze be a lemezt a meghajtóba, és indítsa el ezt a modult.
Kattintson az Indítás gombra, mire a YaST ellenőrzi az adathordozó MD5 ellenőrzőösszegét. Ez eltarhat pár percig. Ha a rendszer bármilyen hibát talál, ne használja ezt a lemezt
a telepítéshez!
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8.4 Hardver
Az új hardverelemeket először a gyártó utasításainak megfelelően be kell szerelni vagy
csatlakoztatni kell. Kapcsolja be a külső eszközöket – például a nyomtatót vagy egy
modemet –, majd indítsa el a megfelelő YaST modult. A YaST a legtöbb eszközt automatikusan érzékeli és rögtön megjeleníti annak műszaki adatait. Ha az automatikus
felismerés sikertelen, a YaST felkínál egy eszközlistát (modelleket, gyártókat stb),
amelyből kiválasztható a megfelelő eszköz. További információért olvassa el a hardverhez kapott dokumentációt.
FONTOS: Modelljelölések
Ha a használni kívánt modell nem szerepel az eszközlistában, megpróbálkozhat
egy hasonló jelölésű modellel. Bizonyos esetekben azonban a modellnek pontosan egyeznie kell, mert a hasonló jelölések nem mindig jelentenek kompatibilitást.

8.4.1 Bluetooth
A Bluetooth-készülékek a Hardver > Bluetooth modulban állíthatók be. A beállítás
megkezdéséhez kattintson a Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása menüpontra. A
Bluetooth konfigurációjának részletes leírása: „A Bluetooth beállítása a YaST segítségével” szakasz (616. oldal).

8.4.2 Infravörös eszköz
Az infravörös eszközök a Hardver > Infravörös eszköz modulban állíthatók be. A beállítás megkezdéséhez kattintson a IrDa indítása menüpontra. Itt adható meg a Port és
a Baudsebesség korlátozása. További információ az infravörös eszközökről: 29.3.
szakasz - Infravörös adatátvitel (626. oldal).

8.4.3 Grafikus kártya és képernyő
A grafikus kártyák és képernyők a Hardver > Grafikus kártya és képernyő részben állíthatók be. Ez a 8.15. szakasz - SaX2 (197. oldal) részben leírt SaX2 felületet használja.
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8.4.4 Nyomtató
A nyomtatók beállítására a Hardver > Nyomtató rész szolgál. Ha a nyomtató megfelelően
van csatlakoztatva a rendszerhez, akkor a rendszer automatikusan fel kell, hogy ismerje.
A nyomtatók YaST segítségével történő beállításával kapcsolatos részletes leírást a
20.4. szakasz - Nyomtató beállítása (473. oldal) rész tartalmaz.

8.4.5 Merevlemez-vezérlő
Normál esetben a YaST a telepítés során beállítja a merevlemez-vezérlőt. Ha újabb
vezérlőkkel bővíti a rendszert, akkor a Hardver > Lemezvezérlő modul használatával
integrálhatja ezeket. Módosíthatja a meglévő konfigurációt is, de erre általában nincs
szükség.
A párbeszédablak megjeleníti a felismert merevlemez-vezérlők listáját, és lehetővé teszi
a megfelelő paraméterekkel rendelkező kernelmodulok hozzárendelését. Használja a
Modul betöltésének ellenőrzése pontot a megfelelő beállítások működésének ellenőrzésére, még mielőtt ezeket véglegesen elmentené a rendszer.
FIGYELEM: Merevlemez-vezérlő beállítása
Tanácsos a beállításokat kipróbálni a véglegesítés előtt. A helytelen beállítások
megakadályozhatják a rendszer elindulását!

8.4.6 Hardverinformáció
A felismert hardvereszközök és műszaki adatok a Hardver > Hardverinformáció modullal jeleníthetők meg. Egy adott eszközről további információhoz a fa megfelelő
csomópontjára kattintva juthat. Ez a modul különösen hasznos, ha például olyan támogatási kérést küld, amelyhez a hardverrel kapcsolatos adatok szükséges.
Mentse el a megjelenített adatokat egy fájlba a Mentés fájlba menüpontra kattintással.
Válassza ki a kívánt könyvtárat és fájlnevet, majd kattintson a Mentés gombra a fájl
létrehozásához.
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8.4.7 IDE DMA-mód
A Hardver > IDE DMA-mód modullal aktiválható vagy kapcsolható ki az IDE-merevlemezek, valamint az IDE CD- és DVD-meghajtók DMA-módja a telepített rendszeren.
A modul semmilyen hatással nincs az SCSI-eszközökre. A DMA-módok nagymértékben
növelik a rendszer teljesítményét és adatátviteli sebességét.
A telepítés során az aktuális SUSE Linux Enterprise kernel automatikusan bekapcsolja
a DMA-t a merevlemezekre, de a CD-meghajtókra nem, mivel ez sajnos gyakran
problémákat okoz a CD-meghajtók használatában. A meghajtók DMA-módjának bekapcsolására használja a DMA-modult. Ha a meghajtó gond nélkül támogatja a DMAmódot, a meghajtó adatátviteli sebessége a DMA bekapcsolásával növelhető.
MEGJEGYZÉS
A DMA (direct memory access, közvetlen memóriaelérés) azt jelenti, hogy az
adatok közvetlenül a RAM-ba továbbítódnak a processzor kihagyásával.

8.4.8 Botkormány
A hangkártyához csatlakozó botkormány a Hardver > Botkormány modulban állítható
be. A megjelenő listából válassza ki a botkormány típusát. Ha a botkormány típusa nem
látható, akkor válassza az Általános analóg botkormány menüpontot. A botkormány
kiválasztása után a Teszt gombra kattintva próbálhatja ki a működését. A Tovább
gombra kattintva a YaST telepíti a szükséges fájlokat. A Botkormányteszt ablak megjelenése után próbálja ki a botkormányt: mozgassa el minden irányba és nyomja meg
rajta az összes gombot. Ezek mindegyike látható eredményt kell, hogy produkáljon az
ablakban. Ha meg van elégedve a beállításokkal, kattintson az OK gombra a modulba
visszatéréshez, majd a Befejezés gombra a beállítások befejezéséhez.
Ha USB-eszközzel rendelkezik, akkor erre a konfigurációra nincsen szükség. Csatlakoztassa a botkormányt és már használhatja is.

8.4.9 Billentyűzetkiosztás
Ahhoz, hogy a billentyűzetet beállítsa a konzolhoz, a YaST-ot szöveges módban futtassa,
majd válassza ki a Hardver > Billentyűzetkiosztás modult. A modul indítása után meg-
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jelenik az aktuális kiosztás. Ha más billentyűzetkiosztást szeretne, válassza ki kívánt
kiosztást a listából. Próbálja ki a kiosztást a Teszt paranccsal, majd a billentyűzet
gombjainak megnyomásával.
A beállítások finomhangolásához kattintson a Szakértői beállítások gombra. Adja meg
az ismétlési sebességet és késleltetést, valamint az indítási állapotot: válassza ki a kívánt
értékeket az Indítási állapot részben. A Zárolandó eszközök mezőbe írja bele szóközökkel elválasztva azon eszközök listáját, amelyekre a Scroll Lock, Num Lock és Caps Lock
beállítások érvényesek. A finomhangolás befejezéséhez kattintson az OK gombra. Ha
mindent beállított, kattintson az Elfogadás gombra, hogy a módosítások érvényre is
jussanak.
A billentyűzet a grafikus környezethez beállításához indítsa el a grafikus YaST-ot, majd
válassza ki a kívánt Billentyűzetkiosztást. További információ a grafikus konfigurációról:
8.15.3. szakasz - Billentyűzet tulajdonságai (202. oldal).

8.4.10 Egérmodell
Ha be kívánja állítani az egeret a grafikus környezethez, kattintson az Egér modellje
gombra a SaX2 egérkonfiguráció elindításához. Részletek: 8.15.2. szakasz - Egér tulajdonságai (201. oldal).
Az egér a szöveges környezethez beállításához szöveges módban indítsa el a YaST-ot.
A szöveges módba belépés és a Hardver > Egér modellje modul kiválasztása után a
billentyűzet nyíl gombjai segítségével válassza ki az egeret a listából. Ezután kattintson
a Elfogadás gombra a beállítások elmentéséhez és a modulból kilépéshez.

8.4.11 Vizsgáló
Csatlakoztassa és kapcsolja be a lapolvasót, majd indítsa el a Hardver > Lapolvasó
modult a beállításához. A legtöbb támogatott lapolvasót a rendszer automatikusan észleli. Válassza ki a beállítani kívánt lapolvasót, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
Ha a lapolvasó nem látható a listában, kattintson a Hozzáadás gombra a kézi beállítási
párbeszédablak megjelenítéséhez. Válassza ki a megfelelő gyártót és típust a listából,
majd kattintson a Tovább gombra a telepítés folytatásához. Egy már beállított lapolvasó
módosításához válassza ki azt, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
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Ha sikerült meghatározni a lapolvasó típusát, akár automatikusan, akár kézzel, a felhasználó által megadva, megtörténik a telepítés. A telepítés befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra. Ha a telepítés sikeres, megjelenik egy ezt jelző üzenet. Most ellenőrizze
a lapolvasó működését egy dokumentum behelyezésével, és az Egyéb > Teszt gombra
kattintással.

Fel nem ismert lapolvasó
A rendszer csak a támogatott lapolvasókat képes automatikusan felismerni. A más hálózati géphez csatlakoztatott lapolvasók nem ismerhetők fel. A kézi beállítás háromféle
lapolvasótípust különböztet meg: USB-, SCSI- és hálózati lapolvasókat.
USB-lapolvasók
A lapolvasó kiválasztása után a YaST megkísérli az USB-modulok betöltését. Ha
a lapolvasó nagyon modern, előfordulhat, hogy a modulok nem tölthetők be automatikusan. Ebben az esetben automatikusan egy olyan párbeszédablak következik,
amelyben az USB-modul kézzel betölthető. További információ a YaST súgószövegében olvasható.
SCSI lapolvasók
Az SCSI-eszközök felismerésével általában nincs gond. Adja meg az eszközt, például: /dev/sg0. Ha problémák jelentkeznének, forduljon a YaST súgójához. Ne
feledje, hogy az SCSI-lapolvasókat nem szabad a rendszer működése közben
csatlakoztatni vagy lekapcsolni.
Hálózati lapolvasók
Adja meg az IP-címet vagy a gépnevet. Egy hálózati lapolvasó beállításához tekintse
meg a Támogatási adatbázis Scanning in Linux (Lapolvasás Linux alatt) (http://
en.opensuse.org/SDB:SDB) című cikkét.
Ha a lapolvasót a rendszer nem ismerte fel, akkor az eszköz valószínűleg nem támogatott.
Néha azonban még a támogatott eszközök felismerése is sikertelen. Ha ez a helyzet,
próbálkozzon meg a lapolvasó kézi felismerésével. Ha azonosítani tudja a lapolvasót
a gyártók és modellek listájában, válassza ki. Ha nem, kattintson a Mégse gombra. A
Linux alatt használható lapolvasók listája: http://cdb.suse.de/ és http://
www.sane-project.org/.
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FIGYELEM: Lapolvasó kézi hozzárendelése
Csak akkor azonosítsa kézzel a lapolvasót, ha abszolút biztos a dolgában. A
helytelen beállítások károsíthatják a hardvert.

Hibaelhárítás
A lapolvasó felismerésének a következő akadályai lehetnek:
• A rendszer nem támogatja a lapolvasót. A Linux-kompatibilis eszközök listája a
következő címen tekinthető meg: http://cdb.suse.de/.
• Az SCSI-vezérlő nincs megfelelően telepítve.
• Lezárási problémák vannak az SCSI-porton.
• Az SCSI-kábel túl hosszú.
• A lapolvasó egy Linux alatt nem támogatott SCSI-vezérlőn keresztül csatlakozik.
• A lapolvasó hibás.
FIGYELEM
Az SCSI-lapolvasókat nem szabad a rendszer működése közben csatlakoztatni
vagy lekapcsolni. Először állítsa le a rendszert.

8.4.12 TV- és rádiókártyák
MEGJEGYZÉS: USB TV-kártyák
A támogatott DVB TV-kártyákat nem kell beállítani a YaST-ban. Ezeket a hotplug
kezeli. Csak csatlakoztassa a kártyát a számítógéphez és máris nézheti kedvenc
TV-programjait.
A TV- és rádiókártyák beállítására a Hardver > TV-kártyák modul szolgál. Ha a rendszer
automatikusan felismeri a kártyát, az megjelenik a lista tetején. Ebben az esetben válassza
ki a kártyát, majd kattintson a Szerkesztés gombra. Ha a rendszer nem érzékelte a kártyát,
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kattintson a Hozzáadás gombra. Ha már vannak beállított TV- és rádiókártyái, a meglévő
konfiguráció a Szerkesztés gombra kattintva módosítható.
Az automatikus hardverfelismerés során a YaST megkísérli a megfelelő tunert hozzárendelni a kártyához. Ha nem biztos a dolgában, akkor csak tartsa meg az Alapértelmezett
(felismert) lehetőséget, és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tudja az összes csatornát
beállítani, kattintson a Hangoló kiválasztása gombra és válassza ki a megfelelő hangolótípust.
Ha otthon van a technikai részletekben, használhatja a szakértői párbeszédablakot is a
TV- vagy rádiókártya beállításainak megadására. Válasszon ki ebben a párbeszédablakban egy kernelmodult és annak paramétereit. Ellenőrizze a TV-kártya illesztőprogramjának a paramétereit is. Ehhez válassza ki a megfelelő paramétereket, és adja meg az
új értékeiket a paramétersorban. Az új értékek elfogadásához használja az Alkalmazás,
az alapértelmezett értékek visszaállításához a Visszaállítás gombot.
Ha a TV- és rádiókártya össze van kapcsolva a telepített hangkártyával, végezze el a
hang megfelelő beállítását. Egy kábel segítségével csatlakoztassa a TV- vagy rádiókártyát
a hangkártya külső audiokimenetéhez. Ha még nem állította be a hangkártyát, akkor a
megfelelő párbeszédablak előhívásához nyomja meg a Hangkártya beállítása gombot
(lásd: 8.4.13. szakasz - Hang (154. oldal)).
Ha a TV- vagy rádiókártyának van (jack-dugós) hangszórócsatlakozója, közvetlenül is
csatlakoztathatja a hangszórókat a hangkártya beállítása nélkül. Vannak hangfunkció
nélküli TV-kártyák is, amelyekhez nem kell audio-beállításokat megadni; ilyeneket
használnak például CCD-kamerákhoz.
A beállítások szerkesztése közben a TV-állomások is beállíthatók a TV-csatornák
gombra kattintva. Válassza ki az Ön országának megfelelő TV-szabványt és Frekvenciatáblázatot, majd kattintson a Csatornák pásztázása gombra. Megjelenik az állomások
listája. A pásztázás végeztével kattintson az OK gombra a beállítási párbeszédablakba
visszatéréshez.

8.4.13 Hang
A legtöbb hangkártyát a kezdeti telepítés során automatikusan észleli a rendszer és
megfelelő értékekkel beállítja. Egy kártya későbbi telepítéséhez, vagy a beállítások
módosításához használja a Hardver > Hang modult. A kártyák sorrendje is megváltoztatható.
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8.5 ábra Hang beállítása

Ha a YaST nem képes automatikusan felismerni a hangkártyát:
1 Nyomja meg a Hozzáadás gombot. Erre megjelenik egy párbeszédablak,
amelyben kiválasztható a hangkártya gyártója és típusa. A szükséges információt
a hangkártya dokumentációjában kell, hogy megtalálja. Az ALSA által támogatott
hangkártyák és a hangmoduljaik referencialistája megtekinthető az /usr/
share/doc/packages/alsa/cards.txt fájlban, valamint a következő
címen: http://www.alsa-project.org/alsa-doc/. A kiválasztás
után kattintson a Tovább gombra.
2 A Hangkártya beállítása részben válassza ki a konfiguráció szintjét az első beállítási képernyőn:
Gyors, automatikus beállítás
Nem kell semmilyen további beállítási lépést tennie és hangtesztet sem hajt
végre a gép. A hangkártya beállítása automatikusan megtörténik.
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Szokványos beállítás
Megadható a kimeneti hangerő és elvégezhető egy hangteszt.
Szakértői beállítás a paraméterek megváltoztatásának lehetőségével
Az összes beállítás kézzel adható meg.
Ebben a párbeszédablakban található egy parancsikon a botkormány beállításához
is. Kattintson a Botkormány beállítása menüpontra, majd válassza ki a botkormány
típusát a következő párbeszédablakból a botkormány beállításához. Kattintson
a Tovább gombra a folytatáshoz.
3 A Hangkártya hangereje részben tesztelje a hangbeállításokat a tesztképernyőn
és állítsa be a hangerőt. Elővigyázatosságból és a hangszóró, valamint a hallás
károsodásának elkerülése érdekében indítson 10 százalékról. Egy teszthangnak
kell hallatszania, amikor megnyomja a Teszt gombot. Ha nem hall semmit, növelje a hangerőt. Nyomja meg a Tovább > Befejezés gombot a hangbeállítás befejezéséhez.
A hangkártya beállításainak módosításához menjen be a Hangbeállítások párbeszédablakba, válassza ki a Kártya típusa listából a kártya típusát, majd kattintson a Szerkesztés
gombra. A hangkártya eltávolításához használja a Törlés gombot.
Az alábbi beállítások kézi testreszabásához kattintson az Egyéb gombra:
Kötet
Ebben a párbeszédablakban állíthatja be a hangerőt.
Sequencer indítása
MIDI fájlok visszajátszásához jelölje meg a beállítást.
Beállítás elsődleges kártyaként
A Beállítás elsődleges kártyaként pontra kattintva módosíthatja a hangkártyák
sorrendjét. A rendszer és az alkalmazások a 0 indexű hangeszközt használják
alapértelmezettként.
A YaST hangmodul Befejezés gombjára kattintva minden hangkártya hangereje és beállításai elmentésre kerülnek. A keverő beállításai az /etc/asound.conf fájlba
kerülnek, az ALSA beállítási adatok pedig hozzáfűzésre kerülnek az /etc/modprobe
.d/sound és /etc/sysconfig/hardware fájlok végéhez.
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8.5 Rendszer
Ez a modulcsoport a rendszerfelügyeletben segít. A csoport minden modulja a rendszerrel
kapcsolatos. Hasznos eszközök a rendszer megfelelő működésének és az adatok hatékony
kezelésének biztosításához.

8.5.1 Biztonsági másolat
A Rendszer > Rendszermentés moduljával biztonsági mentés készíthető a rendszerről.
A modul által készített mentés azonban nem tartalmazza a teljes rendszert. A rendszermentés tartalmazza a merevlemez fontos tárolóterületeit, amelyek létfontosságúak egy
rendszer visszaállításához, így például a partíciós táblát vagy a master boot record
(MBR) területet. Tartalmazhatja a rendszer telepítésekor begyűjtött XML konfigurációs
adatokat is, amelyeket az AutoYaST használ. A mentésbe bekerül minden, az utolsó
telepítés óta változott csomaginformáció, teljes csomagok, amelyek nem elérhetők
(például az online frissítések) tartalmazza, valamint olyan adatok is, amelyek saját
maguk nem tartoznak csomagokhoz; ilyen például számos konfigurációs fájl az /etc
könyvtárban, vagy a /home alatti könyvtárak.

8.5.2 Visszaállítás
A Rendszer > Rendszer-visszaállítás modullal állítható vissza a rendszer egy, a Rendszermentés modullal készített mentésből. Először is adja meg, hol találhatók az archívumok (cserélhető adathordozón, helyi merevlemezen vagy hálózati fájlrendszeren).
A Tovább gombra kattintva megjelenik az egyes archívumok leírása és tartalma, ahol
kiválaszthatja, hogy mit szeretne visszaállítani az archívumokból.
Van lehetőség azoknak a csomagoknak az eltávolítására, amelyek a legutolsó mentés
óta kerültek fel a gépre, valamint egy másik a legutolsó mentés óta törölt csomagok
újratelepítésére. Ezzel a két lépéssel elérhető, hogy pontosan az utolsó mentés időpontjában használt rendszerállapotot állítsa helyre.
FIGYELEM: Rendszer-visszaállítás
Mivel ez a modul általában sok csomagot és fájlt telepít, cserél le vagy távolít
el, csak akkor használja, ha vannak mentési tapasztalatai. Máskülönben adatokat
veszíthet.
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8.5.3 A rendszertöltő beállítása
A számítógépen telepített rendszerek indításának beállítására a Rendszer > Rendszertöltő
modul szolgál. A rendszertöltő a YaST használatával történő beállításának részletes
leírása: 18.3. szakasz - A rendszertöltő beállítása a YaST használatával (444. oldal).

8.5.4 LVM
A logikai kötetkezelő (logical volume manager, LVM) a merevlemezek logikai meghajtókra történő bontására, egyedi particionálására szolgál. Az LVM-ről további információ:
7.1. szakasz - LVM-konfiguráció (115. oldal).

8.5.5 Particionálás a YaST segítségével
A 8.6. ábra - A YaST particionáló (159. oldal) ábrán látható szakértői párbeszédablakban
kézzel módosítható egy vagy több merevlemez particionálása. Partíciók hozhatók létre,
törölhetők és szerkeszthetők. Ugyanebből a YaST-modulból érhető el a szoftveres
RAID és az LVM konfigurációja.
FIGYELEM: A futó rendszer újraparticionálása
Bár egy telepített rendszer partíciói is módosíthatók, az adatvesztés kockázata
rendkívül magas. Kerülje a telepített rendszer újraparticionálását és ha mégis
erre szánná magát, előtte feltétlenül mentse el az összes adatot.
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8.6 ábra A YaST particionáló

Minden csatlakoztatott merevlemez meglévő vagy javasolt partíciói megjelenítésre
kerülnek a YaST Szakértői particionálás modul párbeszédablakában látható listában.
A teljes merevlemezek szám nélküli eszközként kerülnek megjelenítésre, például /dev/
hda vagy /dev/sda. A partíciók ezen eszközök részeként kerülnek megjelenítésre,
például /dev/hda1 vagy /dev/sda1. A merevlemezek és partícióik mérete, típusa,
fájlrendszere és felcsatolási pontjai szintén láthatók. A csatolási pont azt adja meg, hogy
a partíció a Linux-fájlrendszer fastruktúrájában hol kerül felcsatolásra.
Ha a szakértői párbeszédablakot a telepítés során futtatja, akkor a szabad lemezterület
szintén megjelenítésre és automatikusan kiválasztásra kerül. Ha több lemezterületet
kíván biztosítani a SUSE Linux Enterprise® számára, akkor a lista aljától kezdve szabadítsa fel a szükséges területet (a merevlemez utolsó partíciójától kezdve az elsőig).
Ha például három partícióval rendelkezik, akkor a SUSE Linux Enterprise nem használhatja kizárólagosan a másodikat, és nem tartható fenn az első és a harmadik más
operációs rendszerek számára.
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Partíciótípusok
Minden merevlemez partíciótáblájában négy bejegyzés számára van hely. A partíciótáblában lévő bejegyzés vagy egy elsődleges, vagy egy kiterjesztett partíciót jelez. Egy
merevlemezen azonban csak egy kiterjesztett partíció lehet.
Az elsődleges partíció egy adott operációs rendszerhez rendelt sávok (fizikai lemezterület) folytonos tartományából áll. Kizárólag elsődleges partíciók használata esetén
merevlemezenként négy partíció hozható létre, lévén ennyit enged a partíciótábla. Ezért
lehet szükség kiterjesztett partíciókra. A kiterjesztett partíció szintén a lemezsávok folyamatos tartománya, de ez továbbosztható úgynevezett logikai partíciókra. A logikai
partíciók nem igényelnek partíciótábla-bejegyzéseket. Más szavakkal, a kiterjesztett
partíció tárolja a logikai partíciókat.
Ha négynél több partícióra van szükség, akkor hozzon létre egy kiterjesztett partíciót,
legkésőbb negyedik partícióként. Ezt a kiterjesztett partíciót célszerű a teljes meglévő
szabad lemeztartományra kiterjeszteni. A kiterjesztett partícióban ezután hozza létre a
kívánt logikai partíciókat. A logikai partíciók maximális száma SCSI-, SATA- és
Firewire-lemezeken 15, (E)IDE lemezeken pedig 63. Linux esetén nem számít a használt
partíciók típusa. Az elsődleges és logikai partíciók egyaránt kifogástalanul működnek.

Partíció létrehozása
Egy partíció a nulláról indulva történő létrehozása:
1 Nyomja meg a Létrehozás gombot. Ha több merevlemez van csatlakoztatva, akkor
megjelenik egy kiválasztási párbeszédablak, amelyben az új partícióhoz kiválasztható egy merevlemez.
2 Ezután adja meg a partíció típusát (elsődleges vagy kiterjesztett). Maximum négy
elsődleges, vagy három elsődleges és egy kiterjesztett partíció hozható létre. A
kiterjesztett partícióban több logikai partíció is létrehozható (lásd: „Partíciótípusok” szakasz (160. oldal)).
3 Válassza ki a használni kívánt fájlrendszer típusát és egy csatolási pontot. A
YaST minden létrehozott partícióhoz javasol egy csatolási pontot. Az egyes
fájlrendszerek részletes leírása: 22. fejezet - A Linux fájlrendszerei (503. oldal).
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4 Ha a rendszer igényli, adjon meg további fájlrendszer-paramétereket. Erre például
az állandó eszköznevek érdekében lehet szükség. A használható paraméterek
részletes leírása: „Partíció módosítása” szakasz (161. oldal).
5 A particionálási beállítások alkalmazásához kattintson az OK > Alkalmazás
gombokra.
Ha a partíciót telepítés közben hozta létre, akkor a telepítés áttekintése képernyőre
jut vissza.

Partíció módosítása
Új partíció létrehozásakor vagy meglévő módosításakor különböző paraméterek állíthatók be. Új partíciók esetén a megfelelő paramétereket a YaST állítja be, és ezeket általában nem kell módosítani. Kézi beállításhoz tegye a következőket:
1 Válassza ki a partíciót.
2 Nyomja meg a Szerkesztés gombot és állítsa be a paramétereket:
Fájlrendszer-azonosító
Még ha ezen a ponton nem is kívánja formázni a partíciót, rendeljen hozzá
egy fájlrendszer-azonosítót annak biztosítására, hogy a partíció megfelelően
bejegyzésre kerüljön. Lehetséges értékek: Linux, Linux csere, Linux LVM
és Linux RAID. Az LVM és RAID részletesebb leírása: 7.1. szakasz - LVMkonfiguráció (115. oldal) és 7.2. szakasz - Szoftveres RAID beállítása
(122. oldal).
Fájlrendszer
Itt változtatható meg a fájlrendszer és formázható meg a partíció. A fájlrendszer módosítása és a partíció formázása visszavonhatatlanul letörli az adatokat
a partícióról. A különböző fájlrendszerekkel kapcsolatos részletek leírása:
22. fejezet - A Linux fájlrendszerei (503. oldal).
Fájlrendszer-paraméterek
Itt állíthatók be a kiválasztott fájlrendszer különböző paraméterei. Az alapértelmezett értékek a legtöbb esetben megfelelnek.
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Fájlrendszer titkosítása
Ha bekapcsolja a titkosítást, akkor az adatok titkosított formában íródnak a
merevlemezre. Ez növeli a bizalmas adatok biztonságát, de némileg csökkenti
a rendszer sebességét, mivel a titkosítás erőforrásokat vesz igénybe. A fájlrendszerek titkosításával kapcsolatos további információ: 42. fejezet - Partíciók és fájlok titkosítása (807. oldal).
fstab-paraméterek
Itt adható meg a fájlrendszerek adminisztrációs fájljának (/etc/fstab)
különböző paraméterei. Az alapértelmezett beállítások a legtöbb rendszer
számára megfelelnek. De ha akarja, módosíthatja a fájlrendszer azonosítását
eszköznévről kötetcímkére. A kötetcímkében mindenféle karakter használható, kivéve a / és a szóköz.
Csatolási pont
A fájlrendszer-fastruktúra azon könyvtára, amelyhez a partíció fel lesz csatolva. Választhat a YaST különböző javaslatai közül, vagy megadhat egy
másik nevet.
3 A partíció aktiválásához nyomja meg az OK > Alkalmaz gombot.

Szakértői beállítások
A Szakértő gomb az alábbi parancsokat tartalmazó menüt nyitja meg:
Partíciótábla újbóli olvasása
A lemezről újra beolvassa a particionálási adatokat. Erre például a szöveges konzolon végzett kézi particionálás után van szükség.
Partíciótábla és lemezcímke törlése
Ez teljesen felülírja a régi partíciótáblát. Ez akkor lehet például hasznos, ha problémája van a nem megszokott lemezcímkékkel. Az eljárás alkalmazásakor azonban
a merevlemezen lévő összes adat azonnal elvész.

További particionálási tippek
Az alábbi szakasz néhány ötletet és tippet ad a particionálással kapcsolatban, hogy segítsen meghozni a megfelelő döntéseket a rendszer beállításakor.
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TIPP: Cilinderek száma
Ne feledje, hogy a különböző particionálási eszközök egy része 0-val, mások
pedig 1-gyel kezdik a partíció cilindereinek a számozását. A cilinderek számának
kiszámításakor mindig használja a legutolsó és a legelső cilinderszám különbségét
és adjon hozzá egyet.
Ha a particionálást a YaST hajtja végre és azonosít más partíciókat a rendszeren, akkor
ezek a partíciók az adatok elérése érdekében szintén bekerülnek az /etc/fstab
fájlba. Ez a fájl a rendszer összes partícióját tartalmazza az olyan tulajdonságokkal
együtt, mint például a fájlrendszer, a csatolási pont és a felhasználói jogosultságok.
8.1 példa /etc/fstab: Partícióadatok
/dev/sda1
/dev/sda5
/dev/sda6

/data1
/data2
/data3

auto
auto
auto

noauto,user 0 0
noauto,user 0 0
noauto,user 0 0

A partíciók függetlenül attól, hogy Linux- vagy FAT-partíciók, a noauto ésuser
paraméterekkel vannak megadva. Ez lehetővé teszi, hogy szükség esetén bármely felhasználó fel- vagy lecsatolhassa ezeket a partíciókat. Biztonsági okokból a YaST itt
nem adja meg automatikusan a programok helyben történő végrehajtásához szükséges
exec paramétert. A programok helyben futtatása érdekében ez a paraméter viszont
kézzel beállítható. Ez a lépés akkor lehet fontos, ha egy „Rossz értelmező” vagy „Jogosultság megtagadva ” rendszerüzenet érkezik.

Particionálás és LVM
A szakértői particionálóból az LVM gomb megnyomására érhető el az LVM konfiguráció
(lásd: 7.1. szakasz - LVM-konfiguráció (115. oldal)). Ha azonban a rendszeren már létezik egy működő LVM-konfiguráció, akkor az automatikusan aktiválásra kerül, amint
először belép az LVM-beállítási részbe. Ebben az esetben az aktivált kötetcsoporthoz
tartozó partíciót tartalmazó lemezek nem particionálhatók újra, mivel a Linux-kernel
nem tudja újra beolvasni a merevlemez módosított partíciótábláját, ha a lemez egyik
partíciója már használatban van. Ha viszont a rendszeren már van egy működő LVMkonfiguráció, akkor alighanem nincs is szükség fizikai újraparticionálásra. Elegendő
módosítani a logikai kötetek beállítását.
A fizikai kötetek (PV) elején a kötettel kapcsolatos információ kiíródik a partícióra.
Egy ilyen partíció nem LVM-célra történő újbóli hasznosításához a partíciót ki kell
Rendszerkonfiguráció a YaST használatával
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venni a kötetcsoportból. A system kötetcsoport és a /dev/sda2 fizikai kötet esetében
például ez a dd if=/dev/zero of=/dev/sda2 bs=512 count=1 parancs
segítségével hajtható végre.
FIGYELEM: Fájlrendszer rendszerindításhoz
A rendszerindításhoz használt fájlrendszert (root vagy /boot fájlrendszer) nem
szabad LVM logikai köteten tárolni. Normál fizikai partícióra kell tenni.

8.5.6 PCI-eszközök illesztőprogramjai
Minden kernel-illesztőprogram tartalmazza a támogatott eszközök eszközazonosítóinak
a listáját. Ha egy új eszköz nem található meg egyetlen illesztőprogram adatbázisában
sem, akkor az eszközt nem támogatottnak tekinti a rendszer, még akkor is, ha egyébként
működne valamelyik meglévő illesztőprogrammal. A YaST Rendszer szakaszának ezzel
a moduljával lehet felvenni PCI-azonosítókat. Ezt a YaST modult csak szakértő felhasználóknak ajánljuk.
8.7 ábra PCI-azonosító hozzáadása
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Egy azonosító hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra, majd adja meg a hozzárendelés módját: a PCI-eszköz egy listából kiválasztásával, vagy a PCI-értékek kézi
megadásával. Az első esetben válassza ki a PCI-eszközt a listából, majd írja be az illesztőprogram vagy könyvtár nevét. Ha a könyvtár üres, akkor az illesztőprogram neve
fog a könyvtár nevéül szolgálni. Ha kézzel rendeli össze a PCI-azonosítók értékeit,
akkor adja meg a PCI-azonosító beállításához szükséges adatokat. Kattintson az OK
gombra a módosítások elmentéséhez.
Egy PCI-azonosító módosításához válassza ki az eszköz illesztőprogramját a listából,
majd kattintson a Szerkesztés gombra. Módosítsa az adatokat, majd kattintson az OK
gombra a módosítások elmentéséhez. Egy azonosító törléséhez válassza ki az illesztőprogramot, majd kattintson a Törlés gombra. Az azonosító azonnal törlődik a listából.
Ha kész, kattintson az OK gombra.

8.5.7 Energiagazdálkodás
A Rendszer > Energiagazdálkodás modul segít az energiagazdálkodási technológiák
kezelésében. Ez különösen fontos a noteszgépek hasznos üzemidejének meghosszabbítása érdekében. A modul használatáról részletes információ az 28.6. szakasz - A YaST
Energiagazdálkodás modulja (597. oldal) részben olvasható.

8.5.8 Powertweak beállítása
A Powertweak egy SUSE Linux segédprogram a rendszer maximális teljesítményre
hangolásához, a kernel és egyes hardvereszközök beállításainak finomításával. Használatát kizárólag szakértő felhasználóknak ajánljuk. A Rendszer > Powertweak modul
elindítása után megvizsgálja a rendszer beállításait és kiírja őket egy faszerkezetben a
modul ablakának bal oldalán. A Keresés funkcióval kikereshet egy konkrét konfigurációs változót. Válassza ki a hangolni kívánt paramétert. Az megjelenik a képernyőn a
könyvtárával és beállításaival együtt. A beállítások elmentéséhez kattintson a Befejezés
gombra, majd erősítse meg az OK gombra kattintva.

8.5.9 Profilkezelő
A YaST Rendszer > Profilkezelés modulja, vagyis az SCPM (system configuration
profile management) modul lehetőséget kínál különféle rendszerkonfigurációk készítésére, kezelésére, illetve az ezek közötti váltásra. Ez különösen a hordozható számítógéRendszerkonfiguráció a YaST használatával
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peken fontos, amelyeket különböző helyeken (különböző hálózatokban) használnak,
néha különböző felhasználók. Hasznos lehet az állandó gépeken is, mivel lehetővé teszi
különféle hardverkomponensek vagy tesztkonfigurációk használatát. Az SCPM legfontosabb jellemzői és további információ: 27. fejezet - Rendszerbeállítások profil kezelése
(559. oldal).

8.5.10 Rendszerszolgáltatások (futási szint)
A futási szintek és a velük elinduló szolgáltatások a Rendszer > Rendszerszolgáltatások
(futási szint) modulban állíthatók be. További információ a SUSE Linux Enterprise
futási szintjeiről és a YaST futásiszint-szerkesztőjének leírása: 17.2.3. szakasz - Rendszerszolgáltatások (futási szintek) beállítása a YaST segítségével (427. oldal).

8.5.11 /etc/sysconfig szerkesztő
Az /etc/sysconfig könyvtár tartalmazza a SUSE Linux Enterprise legfontosabb
beállításait hordozó fájlokat. Használja a Rendszer > /etc/sysconfig szerkesztő modult
az értékek módosításához és egyedi konfigurációs fájlokba mentéséhez. Általában nincs
szükség kézi szerkesztésre, mivel a fájlok automatikusan módosulnak egy csomag telepítésekor vagy egy szolgáltatás beállításakor. Az /etc/sysconfig könyvtárral,
valamint a YaST sysconfig-szerkesztőjével kapcsolatban további információ: 17.3.1.
szakasz - A rendszerkonfiguráció módosítása a YaST sysconfig-szerkesztőjével
(429. oldal).

8.5.12 Dátum és idő beállítása
Az időzóna beállításra kerül a telepítés során, de a Rendszer > Dátum és idő modulban
megváltoztatható. Szintén itt módosítható az aktuális rendszerdátum és -idő.
Az időzóna módosításához válassza ki a régiót a bal oszlopból, és a pontos helyszínt
vagy időzónát a jobb oszlopból. A Hardveróra beállítása részben adja meg, hogy a
rendszeróra a Helyi időhöz vagy UTC-időhöz(Universal Time Coordinated) legyen beállítva. Linux-rendszereken gyakran használják az UTC-t. A más operációs rendszert,
például Microsoft Windowst futtató gépek általában helyi időt használnak.
Az aktuális rendszeridő és dátum beállításához kattintson a Módosítás gombra. A
megjelenő párbeszédablakban beírhatja közvetlenül is az új dátum- és időértékeket, de
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használhatja a nyíl gombokat is a módosításukhoz. A módosítások elmentéséhez
nyomja meg az Alkalmaz gombot.

8.5.13 Nyelv kijelölése
A rendszer elsődleges és másodlagos nyelvei telepítéskor beállításra kerülnek. Azonban
bármikor módosíthatók a Rendszer > Nyelv modulban. A YaST-ban kiválasztott
elsődleges nyelv a teljes rendszerre vonatkozni fog, beleértve a YaST-ot és az asztali
környezetet is. Ez az a nyelv amelyet várhatóan a legtöbbet használ. A másodlagos
nyelvek azok a nyelvek, amelyekre néha szüksége van a felhasználóknak különféle
okokból, például az asztali környezet nyelvének a beállításához, vagy szövegszerkesztéshez.
8.8 ábra Nyelv beállítása

A rendszerben használni kívánt fő nyelvet az Elsődleges nyelv részben adja meg. Ha
hozzá kívánja igazítani a billentyűzetet vagy az időzónát az új beállításhoz, használja
az Billentyűzetkiosztás átállítása vagy Időzóna beállítása parancsot.
A Részletek szakaszban adja meg, hogyan legyenek beállítva a területi beállítások változói a root felhasználó számára. Szintén Részletek szakaszban állíthatja be az
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elsődleges nyelvet egy olyan dialektusra, amely a fő listából nem érhető el. Ezek a beállítások azután az /etc/sysconfig/language fájlba íródnak.

8.6 Hálózati eszközök
Ahhoz, hogy a szolgáltatások használhassák őket, a rendszer minden hálózati eszközét
inicializálni kell. Ezeknek az eszközöknek a felismerését és beállítását a Hálózati eszközök modulcsoport végzi.

8.6.1 DSL, ISDN, modem és hálózati kártya
Egy DSL- vagy ISDN-kapcsolat, egy hálózati csatoló vagy egy modem beállításához
válassza ki Hálózati eszközök szakasz megfelelő modulját. Az automatikusan felismert
eszközöket válassza ki a listából, majd kattintson a Szerkesztés gombra. Ha az eszközt
nem sikerült automatikusan felismerni, kattintson a Hozzáadás gombra és válassza ki
kézzel. Egy meglévő eszköz módosításához válassza ki, majd kattintson a Szerkesztés
gombra. További, részletes információ: 30.4. szakasz - Hálózati kapcsolat beállítása a
YaST segítségével (654. oldal). Információ vezetéknélküli hálózati csatolókról: 29. fejezet - Vezetéknélküli kommunikáció (603. oldal).
TIPP: CDMA- és GPRS-modemek
A támogatott CDMA- és GPRS-modemek a normál modemekkel azonos módon
állíthatók be a YaST Modem moduljában.

8.6.2 Fax
A faxrendszerek a Hálózati eszközök > Fax moduljában állíthatók be. A faxrendszer
beállítható egy vagy több felhasználóhoz is, de minden egyes felhasználónak egyedi
faxszámmal kell rendelkeznie. A felhasználók hozzáadása vagy módosítása során meg
kell adni a felhasználónevet, a faxszámokat, a kimenő MSN-t, az állomásazonosítót, a
fejlécet és a kívánt műveletet.
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8.6.3 Üzenetrögzítő
A Hálózati eszközök > Üzenetrögzítő modul segítségével a SUSE Linux Enterprise
rendszer beállítható úgy is, hogy telefonos üzenetrögzítő rendszerként működjön. Beállítható egy vagy több felhasználóhoz is, de minden egyes felhasználónak egyedi telefonszámmal kell rendelkeznie. A felhasználók hozzáadása vagy módosítása során meg
kell adni a felhasználónevet, a telefonszámokat, a késleltetést, a hosszat, és a kívánt
műveletet. Rendeljen PIN-kódot (personal identification number, személyes azonosítószám) a felhasználóhoz, ha távoli hozzáférést kíván biztosítani a számára a géphez.

8.7 Hálózati szolgáltatások
Ez a csoport a különféle hálózati szolgáltatások beállításához tartalmaz eszközöket.
Ilyen szolgáltatás például a névfeloldás, a felhasználók hitelesítése és a fájlszolgáltatás.

8.7.1 Levéltovábbító szerver
A Hálózati szolgáltatások > Levéltovábbító-kiszolgáló (Mail Transfer Agent, MTA)
modullal végezhetők el a levelezés beállításai, ha e-mail üzeneteit sendmail, postfix,
vagy a szolgáltató SMTP-szervere segítségével küldi. A levelek letölthetők a fetchmail
programmal is, amelyben szintén megadhatók a szolgáltató POP3- vagy IMAP-szerverének adatai. Alternatív megoldásként tetszés szerinti levelezőprogramot, például a
KMailt vagy az Evolutiont is használhatja a hozzáférési adatok megadására. Ebben az
esetben nem kell használnia ezt a modult.
A levelezés beállítására a YaST-tal adja meg az első párbeszédablakban a kívánt Internetkapcsolat típusát. A következő lehetőségek közül választhat:
Állandó
Akkor válassza ezt a beállítást, ha állandó (dedikált) vonalon csatlakozik az Internetre. A gép állandóan online van, nincs szükség betárcsázásra. Ha a rendszer egy
központi levelezőszerverrel rendelkező helyi hálózat része, válassza ezt a beállítást
az e-mailek állandó elérésének biztosítására.
Betárcsázásos
Ez a beállítás az otthoni, hálózatba nem csatlakozó géppel rendelkező felhasználók
számára fontos, akik alkalomszerűen csatlakoznak az Internetre.
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Nincs kapcsolat
Ha nincs Internet-hozzáférése és nem csatlakozik semmilyen hálózatra, akkor nem
lehet e-maileket kapni és küldeni.
A megfelelő négyzet megjelölésével vírusellenőrzés is végezhető a bejövő és a kimenő
e-maileken az AMaViS szoftver használatával. A csomag automatikusan telepítésre
kerül, ha bekapcsolja a levélszűrési funkciót. A következő párbeszédablakokban adja
meg a kimenő levelezőszervert (általában a szolgáltató SMTP-szervere), valamint a
paramétereket a bejövő levelekhez. Adja meg a különböző felhasználók levélfogadásra
használt különböző POP- és IMAP-szervereit. Ebben a párbeszédablakban lehet megadni másodlagos neveket, maszkolást és virtuális tartományokat is. A levelezési beállításokból kilépéshez kattintson a Befejezés gombra.

8.7.2 További szolgáltatások
A YaST Hálózati szolgáltatások szakaszában számos további hálózati modul áll rendelkezésre.
DNS és gépnév
Ebben a modulban állítható be a gépnév és a DNS, ha ezek a beállítások nem lettek
volna létrehozva a hálózati eszközök konfigurálásakor. A gépnév és a tartománynév
megváltoztatására is használható. Ha a szolgáltató megfelelően be van állítva a
DSL-, modemes vagy ISDN-eléréshez, a névkiszolgálók listája tartalmazza azokat
a bejegyzéseket, amelyeket a rendszer automatikusan kinyert a szolgáltató adataiból.
Ha a gép egy helyi hálózatban található, lehet, hogy DHCP-n keresztül kap gépnevet;
ebben az esetben azt nem szabad módosítani.
Gépnevek
Rendszerindításkor és kis hálózatokban a Gépnevek modul is elvégezheti a DNS
helyett. A modul bejegyzései az /etc/hosts fájl adatait tükrözik. További információ: „ /etc/hosts ” szakasz (678. oldal).
Kerberos-kliens
Ha Kerberos-kiszolgálót használ a hálózatban a hálózati hitelesítéshez, akkor annak
elérése a Kerberos-kliens modulban állítható be.
LDAP-kliens
Ha LDAP-kiszolgálót használ a hálózatban a hálózati hitelesítéshez, akkor annak
elérése az LDAP-kliens modulban állítható be. Az LDAP-vel kapcsolatos háttérin-
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formáció és a YaST használatával végzett kliensbeállítás részletes leírása: 35.3.
szakasz - LDAP-kliens beállítása YaST segítségével (723. oldal).
NFS-kliens
Az NFS-kliens használatával felcsatolhatók az NFS-kiszolgáló által biztosított
könyvtárak a saját fáljrendszerfákba. Az NFS-kliens modulban állíthatja be a
rendszert a hálózat NFS-kiszolgálójának elérésére. A YaST-modul leírása és háttérinformáció az NFS-ről: 37. fejezet - Fájlrendszer megosztása NFS-sel (749. oldal).
NIS-kliens
Ha NIS-kiszolgálót működtet a felhasználói adatok egy központi szerveren adminisztrálására és onnan a kliensek számára szétosztására, állítsa be itt a klienst.
Részletes információ a NIS-ről és a YaST használatával történő beállításáról: 33.1.
szakasz - NIS-kliensek beállítása (705. oldal).
NTP Client
Az NTP (network time protocol) a hardverórák hálózaton keresztüli szinkronizálására szolgáló protokoll. Háttérinformáció az NTP-ről, valamint a YaST használatával
történő beállításának leírása: 32. fejezet - Időszinkronizálás NTP-vel (697. oldal).
Hálózati szolgáltatások (xinetd)
A Hálózati szolgáltatások modul használatával határozható meg, hogy milyen hálózati szolgáltatások (pl.: finger, talk, ftp) induljanak el a SUSE Linux Enterprise
indításakor. Ezek a szolgáltatások teszik lehetővé külső gépek csatlakozását a számítógéphez. Minden szolgáltatáshoz különféle paraméterek állíthatók be. Alapértelmezésben az egyedi szolgáltásokat (inetd vagy xinetd) kezelő fő szolgáltatás
nincs elindítva.
A modul indításakor válassza ki, hogy az inetd vagy az xinetd szolgáltatást kívánjae elindítani. A kiválasztott démon a szolgáltatások szokásos választékával indítható.
Ennek alternatívájaként hozza létre saját szolgáltatáskészletét a Hozzáadás, Törlés
és Szerkesztés gombok használatával.
FIGYELEM: Hálózati szolgáltatások (xinetd) beállítása
A hálózati szolgáltatások létrehozása és beszabályozása egy rendszeren
összetett művelet, amely a Linux-szolgáltatások alapelveinek kiterjedt ismeretét követeli meg. Az alapértelmezett beállítások általában elegendők.
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Proxy
Az internetes proxy kliensbeállításai a Proxy modulban adhatók meg. Kattintson
a Proxy engedélyezése menüpontra, majd adja meg a kívánt proxybeállításokat. A
beállításokat a Proxybeállítások tesztelése gombra kattintva ellenőrizheti. Egy kis
ablak jelzi, hogy a proxybeállítások megfelelően működnek-e. A beállítások megadása és kipróbálása után mentse el őket az Elfogadás gombra kattintással.
Távoli rendszerfelügyelet
A gép egy másik, távoli gépről történő felügyeletéhez használja a Távoli rendszerfelügyelet modult. A távoli rendszerfelügyelethez szükség van egy VNC-kliensre,
(ilyen például a krdc), vagy egy Javát futtatni képes böngészőre. Bár a VNC-s távoli rendszerfelügyelet egyszerű és gyors, kevésbé biztonságos, mint az SSH. Ezt
sose feledje, amikor VNC-kiszolgálót használ. Részletes információ a VNC-kliens
telepítéséről: 4.1.1. szakasz - Egyszerű távoli telepítés VNC-n keresztül – statikus
hálózati konfiguráció (44. oldal).
A távoli rendszerfelügyelet engedélyezése a Távoli rendszerfelügyelet beállításai
rész Távoli rendszerfelügyelet engedélyezése menüpontjával történik. A Távoli
rendszerfelügyelet letiltása letiltja ezt a funkciót. A Tűzfalport megnyitása engedélyezi a számítógéphez való hozzáférést. A Tűzfalbeállítások részben megtekinthetők
azok a hálózati csatolók, amelyekhez nyitva vannak portok a tűzfalon. Válassza ki
a kívánt csatolót, majd kattintson az OK gombra a fő párbeszédablakba visszatéréshez. Kattintson az Elfogadás gombra a beállítások befejezéséhez.
A YaST Távoli rendszerfelügyelet modul igen javasolt a VNC beállításához a gépen.
Bár a SaX2 felületen is meg lehet adni a távoli elérés tulajdonságait, nem helyettesítheti a YaST-ot. Ott csak az X kiszolgálót lehet beállítani, mint VNC-kapcsolatok
kiszolgálóját. További információ: 8.15.6. szakasz - Távoli hozzáférés tulajdonságai
(203. oldal).
Útválasztás
Az Útválasztás modulban állíthatók be, hogy milyen utakon haladjanak az adatok
a hálózaton keresztül. A legtöbb esetben csak be kell írni az Alapértelmezett átjáró
mezőbe annak a rendszernek az IP-címét, amelyen keresztül halad az összes adat.
Összetettebb konfigurációk kialakításához használja a Szakértői beállítások részt.
Windows-tartománytagság
Linux- és Windows-gépeket is tartalmazó heterogén hálózatban a Samba vezérli a
két világ közötti kommunikációt. A Samba-kliens modullal beállítható a számítógép
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egy windowsos tartomány tagjaként. A Sambával és a kliensek konfigurációjával
kapcsolatos információ: 36. fejezet - Samba (737. oldal).

8.8 AppArmor
A Novell AppArmor úgy készült, hogy egyszerűen használható alkalmazásbiztonságot
nyújtson mind kiszolgálókon, mind munkaállomásokon. A Novell AppArmor egy
hozzáférés-vezérlési rendszer, amellyel megadhatók, hogy az egyes programok mely
fájlokat olvashatják, írhatják és hajthatják végre. A Novell AppArmor be- vagy kikapcsolásához használja az AppArmor-vezérlőpanelt. A Novell AppArmorral kapcsolatos
információ, valamint a YaST-tal történő beállításának részletes leírása: Novell AppArmor
adminisztrátori kézikönyv (↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv).

8.9 Biztonság és felhasználók
A Linuxnak alapvető jellemzője a többfelhasználós működés. Ebből következően
ugyanazon a Linux-rendszeren egyszerre több felhasználó is dolgozhat egymástól függetlenül. Minden felhasználónak van egy felhasználói fiókja, amelyet egy bejelentkezési
név azonosít, és az ahhoz tartozó személyes jelszó. Minden felhasználónak saját
könyvtára van, ahol a saját fájljai és beállításai tárolódnak.

8.9.1 Felhasználói adminisztráció
A felhasználók létrehozásához és módosításához használja a Biztonság és felhasználók
> Felhasználókezelés modult. A modul felsorolja a rendszer összes felhasználóját, igény
esetén a NIS-, LDAP-, Samba- és Kerberos-felhasználókat is. Nagy hálózatban dolgozva
kattintson a Szűrő beállítása gombra az összes felhasználó kategóriák szerint szűrt
megjelenítéséhez. A szűrő beállításainak testreszabásához kattintson az Egyéni szűrő
gombra.
TIPP: A konfiguráció módosításainak érvényesítése a modul bezárása
nélkül
Ha több beállítást is módosítani kíván, de nem akarja mindegyikük után újraindítani a felhasználó- és csoportbeállítási modult, akkor használja a Változtatások
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mentése most parancsot a módosítások kiírásához a beállítási modulból kilépés
nélkül.

Felhasználók hozzáadása
Egy új felhasználó hozzáadása:
1 Kattintson a Hozzáadás gombra.
2 Adja meg a szükséges adatokat a Felhasználói adatok részben. Ha nincs szükség
az adott új felhasználóhoz további részletes beállítások megadására, folytassa a
Lépés 5 (174. oldal) résszel.
3 Egy felhasználó azonosítójának, sajátkönyvtár-nevének, az alapértelmezett saját
könyvtárnak, csoportjának, csoporttagságának, könyvtárjogosultságainak és bejelentkezési parancsértelmezőjének módosításához lépjen át a Részletek lapra és
módosítsa az alapértelmezett értékeket.
4 A felhasználó jelszavának lejárata, hossza és a lejárattal kapcsolatos figyelmeztetések a Jelszóbeállítások lapon módosíthatók.
5 Ha kész, írja ki a felhasználói fiók beállításait az Elfogadás paranccsal.
Az új felhasználó azonnal bejelentkezhet a gépre az új nevével és jelszavával

Felhasználók törlése
Egy felhasználó törlésének módja:
1 Válassza ki a felhasználót a listából.
2 Kattintson a Törlés gombra.
3 Adja meg, hogy törölni vagy megtartani kívánja a felhasználó saját könyvtárát.
4 A beállítások alkalmazásához kattintson az Igen gombra.
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Bejelentkezési beállítások
A bejelentkezési beállítások módosítása:
1 Válassza ki a felhasználót a listából.
2 Kattintson a Szerkesztés gombra.
3 Módosítsa a Felhasználó adatai, Részletek és Jelszóbeállítások lapok beállításait.
4 Mentse el a felhasználói fiók beállításait az Elfogadás gombra kattintva.

Titkosított saját könyvtárak kezelése
A felhasználói fiók létrehozása közben létrehozhat titkosított saját könyvtárat is. Titkosított saját könyvtár készítése egy felhasználó számára:
1 Kattintson a Hozzáadás gombra.
2 Adja meg a szükséges adatokat a Felhasználó adatai lapon.
3 A Részletek lapon jelölje meg a Titkosított saját könyvtár használata pontot.
4 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
Titkosított saját könyvtár készíthető egy már létező felhasználó számára is:
1 Válassza ki a felhasználót a listából, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
2 A Részletek lapon jelölje meg a Titkosított saját könyvtár használata pontot.
3 Adja meg a kiválasztott felhasználó jelszavát.
4 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
A saját könyvtárak titkosításának megszüntetése:
1 Válassza ki a felhasználót a listából, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
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2 A Részletek lapon törölje a Titkosított saját könyvtár használata pontot.
3 Adja meg a kiválasztott felhasználó jelszavát.
4 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
További információ a titkosított saját könyvtárakról: 42.2. szakasz - Titkosított saját
könyvtárak használata (811. oldal).

Automatikus bejelentkezés
FIGYELEM: Az automatikus bejelentkezés használata
Az automatikus bejelentkezési funkció használata minden olyan rendszeren,
amelyet fizikailag egynél több ember is elér, potenciális biztonsági rést jelent.
Bármely felhasználó, aki eléri a rendszert, manipulálhatja majd rajta az adatokat.
Ha a rendszeren bizalmas adatok is találhatók, akkor ne használja az automatikus
bejelentkezési funkciót.
Ha Ön az egyetlen felhasználó a rendszeren, akkor beállíthatja az automatikus bejelentkezést. Ez a funkció induláskor automatikusan bejelentkezteti a felhasználót a rendszerbe.
Csak egy kijelölt felhasználó használhatja az automatikus bejelentkezési funkciót. Az
automatikus bejelentkezés csak a KDM vagy GDM környezetekkel működik együtt.
Az automatikus bejelentkezés bekapcsolásához válassza ki a felhasználót a felhasználók
listájából, majd kattintson a Szakértői beállítások > Bejelentkezési beállítások menüpontra. Ezután válassza ki az Automatikus bejelentkezés pontot, majd kattintson az OK
gombra.
A funkció kikapcsolásához válassza ki a felhasználót a felhasználók listájából, majd
kattintson a Szakértői beállítások > Bejelentkezési beállítások menüpontra. Ezután törölje az Automatikus bejelentkezés jelölését, majd kattintson az OK gombra.
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Bejelentkezés jelszó nélkül
FIGYELEM: Jelszó nélküli bejelentkezés engedélyezése
A jelszó nélküli bejelentkezési funkció használata minden olyan rendszeren,
amelyet fizikailag egynél több ember is elér, potenciális biztonsági rést jelent.
Bármely felhasználó, aki eléri a rendszert, manipulálhatja majd rajta az adatokat.
Ha a rendszeren bizalmas adatok is találhatók, akkor ne használja az automatikus
bejelentkezési funkciót.
A jelszó nélküli bejelentkezés funkció automatikusan bejelentkezteti a felhasználót a
rendszerbe, miután a felhasználó megadta a felhasználónevét a bejelentkezéskezelőben.
Ez a rendszer több felhasználója számára is bekapcsolható, de csak a KDM vagy GDM
környezetek használata esetén.
A funkció bekapcsolásához válassza ki a felhasználót a felhasználók listájából, majd
kattintson a Szakértői beállítások > Bejelentkezési beállítások menüpontra. Ezután jelölje meg a Jelszó nélküli bejelentkezés pontot, majd kattintson az OK gombra.
A funkció kikapcsolásához válassza ki a felhasználót (akinek kikapcsolja a funkciót)
a felhasználók listájából, majd kattintson a Szakértői beállítások > Bejelentkezési beállítások menüpontra. Ezután törölje a Jelszó nélküli bejelentkezés pontot, majd kattintson
az OK gombra.

A felhasználó bejelentkezés letiltása
Ha olyan rendszerfelhasználót kíván létrehozni, akinek nem szabad tudnia bejelentkeznie
a rendszerbe, de amely azonosság alatt különféle, a rendszerrel kapcsolatos feladatok
felügyelete történik, tiltsa le a felhasználó bejelentkezését, amikor létrehozza a felhasználói fiókot. A következő műveleteket hajtsa végre:
1 Kattintson a Hozzáadás gombra.
2 Adja meg a szükséges adatokat a Felhasználó adatai lapon.
3 Jelölje meg a Felhasználó bejelentkezésének tiltása négyzetet.
4 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
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Egy meglévő felhasználó bejelentkezésének tiltása:
1 Válassza ki a felhasználót a listából, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
2 Jelölje meg a Felhasználó bejelentkezésének tiltása pontot aFelhasználó adatai
lapon.
3 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.

Jelszóirányelvek érvényesítése
Minden olyan rendszeren, amelyet egynél többen használnak, jó ötlet legalább minimális
szintű jelszóbiztonsági irányelvek alkalmazása. A felhasználóknak rendszeresen kelljen
módosítaniuk jelszavaikat és ne használhassanak könnyen feltörhető, egyszerű jelszavakat. A szigorúbb jelszószabályokkal kapcsolatos információ: 8.9.3. szakasz - Helyi
biztonsági beállítások (181. oldal). A jelszavak rotációjának előírásához hozzon létre
egy jelszólejárati irányelvet.
Jelszólejárati irányelv beállítása egy újonnan létrehozott felhasználóhoz:
1 Kattintson a Hozzáadás gombra.
2 Adja meg a szükséges adatokat a Felhasználó adatai lapon.
3 Módosítsa a Jelszóbeállítások oldalon a kívánt értékeket.
4 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
Jelszólejárati irányelv módosítása egy már létező felhasználó esetében:
1 Válassza ki a felhasználót a listából, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
2 Módosítsa a Jelszóbeállítások oldalon a kívánt értékeket.
3 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
Bármely felhasználói fiók élettartama korlátozható, ha megad egy lejárati dátumot az
adott fiókhoz. Adja meg a Lejárati időt ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban és lépjen ki a
felhasználói beállításokból. Ha nincs megadva Lejárati idő, akkor a felhasználói fiók
soha nem jár le.
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Az új felhasználók alapértelmezett beállításainak
módosítása
Új helyi felhasználók létrehozásakor a YaST számos alapértelmezett beállítást használ.
Ezek az alapértelmezett beállítások szabadon módosíthatók az igényeknek megfelelően:
1 Válassza ki a Szakértői beállítások > Új felhasználók alapértelmezett beállításai
pontot.
2 Az alábbi részeket módosíthatja:
• Alapértelmezett csoport
• Másodlagos csoportok
• Alapértelmezett bejelentkezési parancsértelmező
• Útvonalelőtag a saját könyvtárhoz
• Sablon a saját könyvtár elkészítéséhez
• Saját könyvtár umaskja
• Alapértelmezett lejárati dátum
• Bejelentkezés engedélyezése a jelszó lejárata után
3 Érvényesítse a beállításokat az Elfogadás gombbal.
A Helyi biztonság modulban számos egyéb, a biztonsággal kapcsolatos alapértelmezett
beállítás is módosítható. További információ: 8.9.3. szakasz - Helyi biztonsági beállítások
(181. oldal).

A jelszótitkosítás megváltoztatása
MEGJEGYZÉS
A jelszótitkosítás megváltoztatása csak a helyi felhasználókra vonatkozik.
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A SUSE Linux Enterprise DES, MD5 és Blowfish algoritmusokat képes használni a
jelszavak titkosításához. Az alapértelmezett jelszótitkosítási mód a Blowfish. A titkosítási módot a rendszer telepítése során kell megadni (3.11.1. szakasz - A rendszergazda
(„root”) jelszava (34. oldal)). A telepített rendszer jelszótitkosítási módjának megváltoztatásához válassza ki a Szakértői beállítások > Jelszótitkosítás modult.

A hitelesítési és felhasználóforrások módosítása
A felhasználók adminisztrációjának módja (vagyis NIS, LDAP, Kerberos vagy Samba)
a telepítés során kerül beállításra (3.11.6. szakasz - Felhasználók (39. oldal)). A telepített
rendszer felhasználóhitelesítési módjának megváltoztatásához válassza ki a Szakértői
beállítások > Hitelesítési és felhasználói adatforrások menüpontot. Ez a modul áttekintést
nyújt a beállításokról és lehetővé teszi a kliens beállítását. A modullal szakértői klienskonfiguráció is végezhető.

8.9.2 Csoportkezelés
Csoportok létrehozásához és szerkesztéséhez válassza ki a Biztonság és felhasználók
> Csoportok kezelése menüpontot, vagy kattintson a Csoportok lehetőségre a felhasználóadminisztrációs modulban. Mindkét ablak ugyanazokat a funkciókat kínálja,
vagyis csoportok létrehozását, módosítását és törlését.
A modul felsorolja az összes csoportot. Ugyanúgy, mint a felhasználókezelési ablakban,
itt is lehet módosítani a szűrő beállításain a Szűrő beállítása gombra kattintva.
Egy csoport hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra, majd adja meg a szükséges
adatokat. A megfelelő négyzetek megjelölésével válassza ki a csoporttagokat a listából.
A csoport létrehozásához kattintson az Elfogadás gombra. Egy csoport módosításához
válassza azt ki a listából, majd kattintson a Szerkesztés gombra. A szükséges módosítások
elvégzése után mentse el őket a Elfogadás gombra kattintva. Egy csoport törléséhez
válassza ki azt a listából, majd kattintson a Törlés gombra.
A csoportokkal kapcsolatos speciális beállítások megadásához kattintson a Szakértői
beállítások gombra. Mindezen lehetőségekről további információ: 8.9.1. szakasz Felhasználói adminisztráció (173. oldal).
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8.9.3 Helyi biztonsági beállítások
A teljes rendszerre vonatkozó biztonsági beállítások megadására a Biztonság és felhasználók > Helyi biztonsági beállítások modul használható. Ezek a beállítások a rendszerindítással, a bejelentkezéssel, a jelszavakkal, a felhasználók létrehozásával és a fájljogosultságokkal kapcsolatos biztonsági beállítások. A SUSE Linux Enterprise három
előre beállított biztonsági halmazt kínál: Otthoni munkaállomás, Hálózati munkaállomás
és Hálózati kiszolgáló. Az alapértelmezett értékek módosításához lépjen be a Részletek
közé. Saját séma készítéséhez válassza az Egyedi beállítások pontot.
A részletes vagy egyedi beállítások az alábbiak:
Jelszóbeállítások
Ahhoz, hogy az új jelszavakat a rendszer leellenőrizze az elfogadásuk előtt, jelölje
meg az Új jelszavak ellenőrzése és a Jelszó elfogadhatóságának ellenőrzése lehetőségeket. Állítsa be az újonnan létrehozott felhasználók jelszavának minimális
hosszát. Adja meg, hogy meddig legyen érvényes egy jelszó, és hogy hány nappal
előtte kapjon a felhasználó lejárati figyelmeztetést a szöveges konzolba belépéskor.
Rendszerindítási beállítások
A kívánt művelet kiválasztásával adja meg, hogyan értelmezze a rendszer a Ctrl +
Alt + Del billentyűkombinációt. Ez a kombináció egy szöveges konzolban beírva
általában a rendszer újraindítását eredményezi. Ne módosítsa ezt a beállítást, hacsak
a gép vagy szerver nem nyilvánosan elérhető, és attól tart, hogy valaki felhatalmazás
nélkül végrehajtja ezt a műveletet. Ha a Leállítás lehetőséget választja, akkor a
billentyűkombináció a rendszer kikapcsolását eredményezi. A Figyelmen kívül
hagyás hatására a rendszer figyelmen kívül hagyja a billentyűkombinációt.
Ha a KDE bejelentkezéskezelőjét (a KDM-et) használja, akkor állítsa be a KDM
leállításkori viselkedése részben a szükséges engedélyeket a rendszer leállításához.
Adjon Csak root (csak a rendszergazda számára), Minden felhasználó, Senki vagy
Helyi felhasználók jogosultságot. A Senki kiválasztása esetén a rendszer csak a
szöveges konzolból állítható le.
Bejelentkezési beállítások
Egy meghiúsult bejelentkezési kísérlet után általában várni kell egy pár másodpercet,
mielőtt a rendszer ismét lehetőséget adna a bejelentkezésre. Ez sokkal nehezebbé
teszi a jelszótolvajok bejelentkezését. Ha kívánja, jelölje meg a Sikeres bejelentkezések naplózása lehetőséget. Ha azt gyanítja, hogy valaki megpróbálja kideríteni
a jelszavát, keresse meg a bejegyzéseket a rendszer naplófájljában (/var/log).
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A Távoli grafikus bejelentkezés engedélyezése részben a többi felhasználónak is
lehet jogokat adni a grafikus bejelentkezési képernyő elérésére a hálózaton keresztül.
Mivel ez az elérés potenciális biztonsági kockázatot jelenthet, alapértelmezésben
inaktív.
Felhasználó hozzáadása
Minden felhasználó rendelkezik egy numerikus és egy alfanumerikus felhasználói
azonosítóval. Az ezek közötti kapcsolat az /etc/passwd fájlban állítható be, és
amennyire csak lehet, annyira egyedinek kell lennie. A képernyőn látható adatok
használatával adja meg a felhasználói azonosítókhoz rendelt számok tartományát
(ezeket használja a rendszer új felhasználó felvételekor). A felhasználók esetében
a legalább 500 megfelelő, az automatikusan generált számok 1000-től indulnak.
Ehhez hasonló módon kell a csoportazonosítókat is beállítani.
Egyéb beállítások
Ha az előre meghatározott fájljogosultsági beállításokat kívánja használni, akkor
válasszon az Alap, Biztonságos és Paranoid beállítások közül. A legtöbb felhasználó számára az Alap is elégséges. A Paranoid beállítás nagyon szigorú korlátozásokat tartalmaz, és jó alapul szolgálhat az egyedi beállításokhoz. Ha a Paranoid
beállítást választja, ne feledkezzen meg róla, hogy bizonyos programok lehet, hogy
nem fognak megfelelően működni, mivel a felhasználóknak ezután nincs jogosultságuk bizonyos fájlok eléréséhez.
Ebben a párbeszédablakban határozza meg azt is, melyik felhasználó indíthatja el
az updatedb programot (ha telepítve van). Ez a program, amely naponta vagy
rendszerindítás után automatikusan lefut, létrehoz egy adatbázist (locatedb), amelyik
minden, a számítógépen tárolt fájl helyét tartalmazza. Ha a Senki lehetőséget választja, minden felhasználó csak azokat az útvonalakat láthatja az adatbázisban,
amelyek minden (jogosulatlan) felhasználó számára is láthatók. Ha a root felhasználót választja, akkor minden helyi fájl indexelésre kerül, mivel a korlátlan jogosultságú root minden könyvtárat elérhet. Győződjön meg róla, hogy Az aktuális
könyvtár szerepeljen-e a root elérési útvonalában és Az aktuális könyvtár szerepeljen-e a felhasználók útvonalában lehetőségek ki vannak kapcsolva. Ezeket a paramétereket csak szakértő felhasználóknak ajánljuk, mert ezek a beállítások helytelen
használat esetén komoly biztonsági veszélyt jelentenek. Ahhoz, hogy még ha össze
is omlik a rendszer, legyen valami irányítás felette, jelölje meg a Mágikus SysRq
gombok engedélyezése pontot.
A biztonsági beállítások befejezéséhez nyomja meg a Befejezés gombot.
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8.9.4 Tűzfal
A SuSEfirewall2 védi a gépet az Internetről érkező támadásokkal szemben. Beállítására
a Biztonság és felhasználók > Tűzfal modul szolgál. A SuSEfirewall2 termékkel kapcsolatos részletes információ: 39. fejezet - Álcázás és tűzfalak (779. oldal).
TIPP: A tűzfal automatikus aktiválása
A YaST automatikusan elindít egy megfelelő beállításokkal rendelkező tűzfalat
minden beállított hálózati csatolón. Csak akkor kell elindítania ezt a modult,
ha át szeretné állítani a tűzfalat saját beállításokra, vagy ha ki kívánja kapcsolni
azt.

8.10 Virtualizáció
A virtualizáció lehetővé teszi több operációs rendszer futtatását egy fizikai gépen. A
különböző rendszerek hardverét virtuálisan biztosítja a rendszer. A virtualizáció YaSTmoduljai a Xen virtualizációs rendszer beállításában segítenek.
A Virtualizáció szakaszban az alábbi modulok találhatók:
Hypervisor és eszközök telepítése
A Xen használata előtt telepíteni kell egy Xen-támogatással rendelkező kernelt és
bizonyos kapcsolódó eszközöket. A telepítésükhöz használja a Virtualizáció >
Hypervisor és eszközök telepítése modult. Telepítés után indítsa újra a rendszert a
Xen-kernel használatához.
Virtuális gépek létrehozása
A Xen hypervisor és az eszközök sikeres telepítése után telepíthetők a virtuális
gépek a virtuális kiszolgálón. Egy virtuális gép telepítéséhez használja a Virtualizáció > Virtuális gépek létrehozása modult.
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8.11 Egyéb
A YaST vezérlőközpont számos olyan modult tartalmaz, amelyek nem könnyen sorolhatók be az első hat kategóriába. Ezekkel például megtekinthetők a naplófájlok, vagy
telepíthetők velük illesztőprogramok egy gyártó CD-jéről.

8.11.1 Automatikus telepítés
Az automatikus telepítést az AutoYaST eszköz segíti. Ehhez az eszközhöz a Vegyes >
Automatikus telepítés modullal készíthet profilokat. Részletes információ az AutoYaSTtal végzett automatikus telepítésről: 5. fejezet - Automatizált telepítés (83. oldal). Információ az automatikus telepítési modulról: 5.1.1. szakasz - AutoYaST-profil létrehozása
(84. oldal).

8.11.2 Támogatási kérés
A Vegyes > Támogatási kérés modulban lehet begyűjteni a támogatási csoport által a
problémakereséshez igényelt összes rendszerinformációt, hogy a lehető leggyorsabban
tudjanak segíteni. A kéréssel kapcsolatban először válassza ki a probléma kategóriáját
a következő ablakban: Az összes információ begyűjtése után mellékelje azt a támogatási kéréshez.

8.11.3 Kiadási megjegyzések
A kiadási megjegyzések hasznos forrás a telepítéssel, frissítéssel, beállításokkal és
műszaki kérdésekkel kapcsolatban. A kiadási megjegyzéseket folyamatosan frissítjük
és tesszük közzé az online frissítés keretében. A kiadási megjegyzések megtekintéséhez
használja a Vegyes > Kiadási megjegyzések modult.

8.11.4 Rendszerindítási napló
A Vegyes > Rendszerindítási napló modulban a számítógép indításával kapcsolatos
különféle információk tekinthetők meg. Ez az egyik legelső hely, ahol a rendszerrel
kapcsolatos problémák után vagy hibák elhárítása esetén érdemes nyomokat keresni.
Ez a modul a /var/log/boot.msg rendszerindítási naplót jeleníti meg, amelyben
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a számítógép indulásakor a képernyőn megjelent üzenetek találhatók. A napló megtekintése segít annak megállapításában, hogy a számítógép megfelelően indult-e el, illetve
hogy az egyes szolgáltatások és funkciók megfelelően működnek-e.

8.11.5 Rendszernapló
A Vegyes > Rendszernapló modullal tekinthető meg a rendszernapló, amely a számítógép
működésével kapcsolatos üzeneteket tárolja a var/log/messages fájlban. Szintén
itt találhatók dátum és idő szerinte rendezve a kernel üzenetei is. Az egyes rendszerkomponensek állapota a felső részben található mezőben látható. A Rendszernapló és
Rendszerindítási napló modulokban az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
/var/log/messages
Ez az általános rendszernaplófájl. Itt megtekinthetők a kernel üzenetei, a root
felhasználóként bejelentkezők és még sok hasznos információ.
/proc/cpuinfo
Itt a processzorral kapcsolatos adatok láthatók, például a típusa, gyártmánya, modellje és teljesítménye.
/proc/dma
Itt az éppen használt DMA-csatornák láthatók.
/proc/interrupts
Itt láthatók a használatban lévő megszakítások és hogy mióta vannak használatban.
/proc/iomem
A be- és kimeneti memória állapota.
/proc/ioports
A pillanatnyilag használt I/O-portok.
/proc/meminfo
A memória állapotát jeleníti meg.
/proc/modules
Az egyes modulokat jeleníti meg.
/proc/mounts
Itt láthatók az aktuálisan csatolt eszközök.
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/proc/partitions
A merevlemezek particionálását jeleníti meg.
/proc/version
A Linux aktuális verzióját írja ki.
/var/log/YaST2/y2log
A YaST összes naplóüzenete.
/var/log/boot.msg
A rendszer indításával kapcsolatos információkat jeleníti meg.
/var/log/faillog
A sikertelen bejelentkezéseket írja ki.
/var/log/warn
Az összes rendszerfigyelmeztetés megjelenítése.

8.11.6 Gyártói illesztőprogram CD
A Vegyes > Gyártói illesztőprogram CD. modullal telepíthetők eszközök illesztőprogramjai egy SUSE Linux Enterprise illesztőprogramokat tartalmazó CD-ről. Amikor a
nulláról telepíti a SUSE Linux Enterprise terméket, ezzel a YaST modullal töltheti be
telepítés után a szükséges illesztőprogramokat a gyártó CD-jéről.

8.12 YaST szöveges módban
Ez a rész főként a rendszeradminisztrátorok és -szakértők számára ajánlott, akik nem
futtatnak X kiszolgálót a rendszeren, ezért a szöveges alapú telepítési eszközt kell
használniuk. Ebben a fejezetben a YaST szöveges módban elindításával és működésével
kapcsolatos alapvető tudnivalókat írjuk le.
A YaST szöveges módban indításakor először a YaST vezérlőközpont jelenik meg.
Lásd: 8.9. ábra - A YaST főablaka szöveges módban (187. oldal). A főablak három
részből áll. A vastag fehér szegéllyel körülvett baloldali keret a kategóriákat jellemzi,
amelyekhez a különböző modulok tartoznak. Az aktív kategóriát színes háttér jelzi. A
vékony fehér szegéllyel körülvett jobboldali keret az aktív kategóriában rendelkezésre
álló modulokat jeleníti meg. Az alsó keret a Segítség és a Kilépés gombot tartalmazza.
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8.9 ábra A YaST főablaka szöveges módban

A YaST vezérlőközpont elindításakor a Szoftver kategória automatikusan kiválasztásra
kerül. A ↓ és ↑ billentyűkkel válthat kategóriát. A kiválasztott kategória egy moduljának
elindításához nyomja meg a → billentyűt. A modulkiválasztás szegélye vastagra változik.
A ↓ és ↑ billentyűkkel válassza ki a kívánt modult. A rendelkezésre álló modulok listájának végiggörgetéséhez tartsa lenyomva a nyíl billentyűket. Egy modul kiválasztásakor
a modulcím színes háttérrel jelenik meg és egy rövid leírás kerül megjelenítésre az alsó
keretben.
A kívánt modul elindításához nyomja meg az Enter billentyűt. A modulban lévő különböző gombok vagy választómezők különböző színű betűket tartalmaznak (alapértelmezés
szerint sárgát). Az Alt + sárga_betű billentyűkombinációval segítségével a Tab billentyűvel navigálás helyett közvetlenül is kiválaszthat (megnyomhat) egy gombot. A YaST
vezérlőközpontból a Alt + Q billentyűkombinációval, illetve a kategóriáttekintés Kilépés
menüpontjának kiválasztásával, majd az Entrée megnyomásával léphet ki.

8.12.1 Navigáció a modulokban
A YaST-modul vezérlőelemeinek alábbi leírásában feltételezzük, hogy a funkcióbillentyűk és az Alt billentyűkombinációk működnek, és nincsenek hozzájuk rendelve
más globális funkciók. A lehetséges kivételekkel kapcsolatos információt az alábbi rész
tartalmaz: 8.12.2. szakasz - A billentyűkombinációk korlátozása (189. oldal).
Navigáció a gombok és választólisták között
A Tab és Alt + Tab vagy Shift + Tab billentyűkombinációkkal lehet navigálni a
gombok és a választólistákat tartalmazó keretek között.
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Navigáció a választólistákban
A nyíl billentyűk (↑ és ↓) segítségével lehet navigálni a választólistát tartalmazó
aktív keret egyes elemei között. Ha a kereten belüli egyes bejegyzések meghaladják
a keret szélességét, akkor a Shift + → és Shift + ← billentyűkombinációkkal lehet
vízszintesen jobbra-balra görgetni a keret tartalmát. A Ctrl + E és Ctrl + A billentyűkombináció is használható. Ez a kombináció akkor is használható, ha a → vagy ←
megnyomása az aktív keret vagy az aktuális választólista megváltozását eredményezné, mint a vezérlőközpontban.
Gombok, választógombok és jelölőnégyzetek
Az üres szögletes zárójelek (jelölőnégyzetek) vagy üres kerek zárójelek (választógombok) kiválasztásához/megjelöléséhez nyomja meg a szóköz vagy Enter billentyűt. A választógombok és jelölőnégyzetek az Alt + sárga_betű billentyűkombinációval közvetlenül is kiválaszthatók. Ebben az esetben nem kell külön az Enter
billentyűvel megerősíteni a kijelölést. Ha a Tab billentyű segítségével választ ki
egy elemet, akkor a kiválasztott tevékenység végrehajtásához vagy a megfelelő
menüpont aktiválásához nyomja meg az Enter billentyűt.
Funkcióbillentyűk
Az F billentyűk (F1 – F12) lehetővé teszik a különböző gombok gyors elérését. Az
aktív YaST-modultól függ, hogy melyik funkcióbillentyű valójában melyik
gombra van leképezve, mivel a különböző modulok különböző gombokat kínálnak
(Részletek, Információ, Hozzáadás, Törlés stb.). Az F10 billentyűvel az OK, Tovább
és Befejezés gomb nyomható meg. A YaST -súgó megnyitásához nyomja meg az
F1 billentyűt, amely megjeleníti az egyes F billentyűkre leképezett funkciókat.
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8.10 ábra A szoftvertelepítési modul

8.12.2 A billentyűkombinációk korlátozása
Ha az ablakkezelő globális Alt-kombinációkat használ, akkor elképzelhető, hogy a
YaST Alt-kombinációi nem működnek. Az Alt és Shift billentyűket a terminál beállításai
is lefoglalhatják.
Alt helyettesítése Esc billentyűvel
Az Alt billentyűparancsok az Alt helyett az Esc billentyűvel is végrehajthatók. Az
Alt + H billentyűkombináció például helyettesíthető az Esc – H billentyűkombinációval. (Először nyomja le az Esc gombot, majd utána nyomja meg a H-t.)

Navigáció előre és hátra a Ctrl + F és Ctrl + B billentyűkombinációkkal
Ha az Alt és Shift kombinációkat az ablakkezelő vagy a terminál lefoglalja, akkor
használhatja a Ctrl + F (előre) és Ctrl + B (vissza) billentyűkombinációkat.
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A funkcióbillentyűk korlátozása
Az F billentyűket sok program a saját funkcióihoz használja. Lehet, hogy a terminál
lefoglal bizonyos funkcióbillentyűket, ezért elképzelhető, hogy nem használhatók
a YaST alatt. Egy sima szöveges konzolon azonban az Alt billentyűkombinációknak
és a funkcióbillentyűknek mindig teljesen elérhetőnek kell lenniük.

8.13 A YaST kezelése a parancssorból
Ha egy feladatot csak egyszer kell elvégezni, a grafikus vagy ncurses felület általában
a legkényelmesebb megoldás. Ha viszont egy feladatot rendszeresen el kell végezni,
lehet, hogy egyszerűbb a YaST parancssori felületét használni. Az egyéni parancsfájlok
szintén használhatják ezt a felületet az egyes feladatok automatizálásához.
Az összes modul neve a yast -l vagy yast --list paranccsal íratható ki. Egy
adott modul összes paraméterének a neve a yast modul_neve help paranccsal
íratható ki. Ha egy modulnak nincs parancssori módja, akkor erről egy üzenet fog tájékoztatni.
Egy adott modul parancsparamétereivel kapcsolatos súgó megjelenítéséhez a yast
modul_neve parancs help parancsot kell kiadni. Egy adott paraméter értékének
beállítása a yast modul_neve parancs paraméter=érték paranccsal történik.
Egyes modulok azért nem támogatják a parancssori módot, mert léteznek más, hasonló
funkciójú parancssori eszközök. Az érintett modulok és a használható parancssori eszközök az alábbiak:
sw_single
Az sw_single csomagkezelési és rendszerfrissítési funkciókat biztosít. A parancsfájlokban a YaST helyett használja a rug-ot. Részletek: 8.14. szakasz - Frissítés a parancssorból a rug használatával (193. oldal).
online_update_setup
Az online_update_setup a rendszer automtikus frissítését állítja be. Ez a
parancs a cron segítségével ütemezhető.
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inst_suse_register
Az inst_suse_register szolgál a SUSE Linux Enterprise regisztrálására.
További információ a regisztrációról: 8.3.4. szakasz - SUSE Linux Enterprise regisztrálása (141. oldal).
hwinfo
A hwinfo a rendszerhardverről nyújt információkat. A hwinfo parancs ugyanezt
csinálja.
GenProf, LogProf, SD_AddProfile, SD_DeleteProfile, SD_EditProfile, SD_Report, és
subdomain
Ezek a modulok az AppArmor beállítására szolgálnak. Az AppArmornak saját
parancssori eszközei vannak

8.13.1 Felhasználók kezelése
Szemben a hagyományos parancsokkal, a felhasználók kezelésére szolgáló YaST-parancsok a felhasználók létrehozása, módosítása és törlése során figyelembe veszik a
beállított hitelesítési eljárásokat és a rendszer alapértelmezett felhasználófelügyeleti
beállításait. Például nem kell kézzel létrehozni saját könyvtárakat vagy átmásolni a
skel fájlokat a felhasználó hozzáadása után. A felhasználónév és jelszó megadása
után az összes többi beállítás az alapértelmezett konfigurációnak megfelelően történik.
A parancssorban ugyanaz a funkcionalitás elérhető, mint a grafikus felületen.
A felhasználók kezelésére a users YaST-modul szolgál. A parancs paramétereinek
megjelenítéséhez írja be, hogy yast users help.
Több felhasználó felvételéhez hozzon létre egy /tmp/users.txt nevű fájlt, benne
a felvenni kívánt felhasználók listájával. Soronként egy felhasználónevet adjon meg és
használja a következő parancsfájlt:
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8.2 példa Több felhasználó hozzáadása
#!/bin/bash
#
# adds new user, the password is same as username
#
for i in `cat /tmp/users.txt`;
do
yast users add username=$i password=$i
done

Nemcsak hozzáadni, törölni is lehet a /tmp/users.txt fájlban megadott felhasználókat egyszerre:
8.3 példa Több felhasználó törlése
#!/bin/bash
#
# the home will be not deleted
# to delete homes, use option delete_home
#
for i in `cat /tmp/users.txt`;
do
yast users delete username=$i
done

8.13.2 A hálózat és a tűzfal beállítása
Gyakran van szükség a parancsfájlokban a hálózat és a tűzfal beállítására. A yast
lan szolgál a hálózat, a yast firewall pedig a tűzfal konfigurálására.
A YaST hálózatikártya-beállítási paraméterek megjelenítéséhez írja be a yast lan
help parancsot. A YaST tűzfalbeállítási paraméterek megjelenítéséhez írja be a yast
firewall help parancsot. A YaSTtal megadott hálózati és a tűzfalbeállítások állandóak. Újraindítás után nem kell újra végrehajtani a parancsfájlokat.
A hálózati beállítások összegzése a yast lan list paranccsal jeleníthető meg. A
8.4. példa - Példa a yast lan list parancs kimenetére (193. oldal) ábra kimenetén
az első elem egy eszközazonosító. További információt az adott eszköz beállításairól
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a yast lan show id=<szám> paranccsal lehet kérni. A példában a megfelelő
parancs a yast lan show id=0.
8.4 példa Példa a yast lan list parancs kimenetére
0

Digital DECchip 21142/43, DHCP

A YaST tűzfalbeállítás parancssori felülete gyors, egyszerűen kezelhető módszert biztosít a szolgáltatások, portok és protokollok engedélyezéséhez és letiltásához. Az engedélyezett szolgáltatások, portok és protokollok a yast firewall services
show paranccsal jeleníthetők meg. Egy adott szolgáltatás vagy port engedélyezéséhez
példák a yast firewall services help paranccsal írathatók ki. Az álcázás
bekapcsolásához írja be, hogy yast firewall masquerade enable.

8.14 Frissítés a parancssorból a rug
használatával
A rug a zmd démont használja a szoftvercsomagok telepítéséhez, frissítéséhez és eltávolításához, a kiadott parancsoknak megfelelően. Helyi fájlokból és kiszolgálókról képes
szoftvert telepíteni. Távoli kiszolgálók (ún. szolgáltatások) is használhatók. A támogatott
szolgáltatások a mount a helyi fájlokhoz és a yum vagy ZENworks a kiszolgálókhoz.
A rug katalógusokba (más néven csatornákba) rendezi a szolgáltatásokból származó
szoftvereket. Ezek a hasonló szoftverek csoportjainak felelnek meg. Például az egyik
katalógus tartalmazhatja a frissítési kiszolgálón lévő programokat, míg egy másik egy
külső gyártó szoftvereit. Az egyes katalógusokra elő kell fizetni ahhoz, hogy megjelenjenek az elérhető csomagok. Ez megakadályozza a nem kívánt szoftver véletlen telepítését. A műveleteket jellemzően csak olyan katalógusok szoftverein lehet végrehajtani,
amelyekre előfizetett.

8.14.1 Információ lekérése a rugtól
A rug hasznos információk széles körét biztosítja. Lehetővé teszi a zmd démon állapotának ellenőrzését, a bejegyzett szolgáltatások és katalógusok megtekintését, illetve
az elérhető javításokkal kapcsolatos információ megjelenítését.
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Ha a zmd-t egy ideig nem használják, alvó állapotba kapcsol. A zmd állapotának ellenőrzésére és a démon újraaktiválására használja a rug ping parancsot. Ez a parancs
felébreszti a zmd-t és naplózza annak állapotadatait.
A bejegyzett szolgáltatások megtekintéséhez használja a rug sl, a rendszeren támogatott szolgáltatások megjelenítéséhez pedig a rug st parancsot.
Az új javítások kereséséhez adja ki a rug pch parancsot. Egy adott javításról információ
kéréséhez írja be, hogy rug patch-info javítás_neve.

8.14.2 Előfizetés rug-szolgáltatásokra
Alapértelmezés szerint egy újonnan telepített rendszer több szolgáltatásra is elő van
fizetve. Egy új szolgáltatás hozzáadásához használja a rug sa URI
szolgáltatás_neve parancsot. A szolgáltatás_neve helyére az új szolgáltatást azonosító értelmes, egyedi karaktersorozat kerüljön.
MEGJEGYZÉS: Hiba a frissítési katalógus elérésekor
Ha nem sikerül elérni a frissítési katalógust, ennek az oka lehet az, hogy lejárt
az előfizetés. Normál esetben a SUSE Linux Enterprise 1 vagy 3 éves előfizetéssel
érkezik, amely idő alatt Ön jogosult elérni a frissítési katalógust. Az előfizetés
lejártával azonban a rendszer meg fogja tagadni a hozzáférést.
Ebben az esetben a frissítési katalógus elérésének megtagadása mellett meg
fog jelenni egy üzenet, amely javasolja a Novell ügyfélközpont (Customer Center)
meglátogatását és az előfizetés ellenőrzését. A Novell ügyfélközpont a http://
www.novell.com/center/ címen érhető el.

8.14.3 Szoftver telepítése és eltávolítása a
rug segítségével
Az előfizetett katalógus egy csomagjának telepítéséhez használja a rug in
csomag_neve parancsot. Ha csak egy adott katalógusból kíván telepíteni, akkor
használja a -c katalógus_neve paramétert. További információ egy csomagról
a rug if csomag_neve paranccsal kérhető.
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Egy csomag eltávolításához használja a rug rm csomag_neve parancsot. Ha az
adott csomagtól más csomagok is függenek, a rug kiírja a nevüket, verziójukat és típusukat. Erősítse meg, hogy valóban el kívánja-e távolítani a csomagot.

8.14.4 A rug felhasználó-felügyeleti
funkciója
A rug egyik nagy előnye a felhasználó-felügyeleti funkció. Normál esetben csak a
root frissíthet vagy telepíthet új csomagokat. A rug használata esetén delegálható a
rendszer frissítésének joga, sőt, korlátozható is. Megtehető például, hogy csak a frissítést
engedélyezi, de a szoftver eltávolítását nem. A megadható jogosultságok:
install
A felhasználó telepíthet új szoftvert
lock
A felhasználó beállíthat csomagzárolásokat
remove
A felhasználó jogosult eltávolítani szoftvert
subscribe
A felhasználó módosíthaja a csatornák előfizetését
trusted
A felhasználó megbízhatónak számít, tehát jogosult csomagaláírás nélküli csomagokat is telepíteni
upgrade
A felhasználó frissítheti a szoftvercsomagokat
view
A felhasználó megtekintheti, hogy milyen szoftverek vannak telepítve a gépen és
milyen szoftverek vannak az elérhető csatornákban. Ennek a lehetőségnek csak
távoli felhasználók esetében van jelentősége. A helyi felhasználók általában jogosultak megtekinteni a telepített és a rendelkezésre álló csomagokat.
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superuser
Minden rug parancs használatát engedélyezi, kivéve a felhasználók felügyeletét és
a beállításokat, mert azt helyileg kell végezni.
Ha tehát engedélyezni kívánja egy felhasználónak, hogy frisíthesse a rendszert, akkor
a rug ua felhasználónév upgrade parancsot kell használni. A
felhasználónév helyére a felhasználó nevét kell írni. Egy felhasználó jogainak
elvételére a rug ud felhasználónév parancs szolgál. A felhasználók és jogaik
kilistázásához adja ki a rug ul parancsot.
Egy felhasználó meglévő jogosultságainak módosításához használja a
rug ue felhasználónév parancsot. A felhasználónév helyére pedig a kívánt
felhasználó nevét írja. Megjelennek az adott felhasználó jogai. Az edit parancs interaktív. A plusz (+) és mínusz (-) jelekkel lehet megadni és elvenni a felhasználó jogosultságait. Ha kész, nyomja meg az Entrée billentyűt. Ha például engedélyezni akarja
a felhasználónak a programok törlését, akkor írja be, hogy +remove. A mentéshez és
kilépéshez nyomja meg az Entrée gombot egy üres promptnál.

8.14.5 Frissítések ütemezése
A rug használata esetén a rendszer beállítható automatikus frissítésekre (például parancsfájlokkal). A legegyszerűbb példa a teljesen automatikus frissítés. Ehhez állítson
be egy cron-feladatot root-ként, amely a rug up -y parancsot hajtja végre. Az up
-y paraméterek külön megerősítés nélkül letöltik és telepítik a javításokat a katalógusokból.
Persze nem mindenki akarja automatikusan telepíteni a javításokat, de nekik is hasznos
előre letölteni őket, majd később kézzel kiválasztani. A javítások letöltéséhez (telepítés
nélkül) használja a rug up -dy parancsot. A up -dy paraméterek hatására a
program külön megerősítés nélkül letölti a javításokat és elmenti a rug ideiglenes tárába.
A rug ideiglenes tár alapértelmezett helye a /var/cache/zmd.

8.14.6 A rug beállítása
A rug működése egy sor beállítással befolyásolható. Ezek egy része telepítés közben
beállításra kerül. A beállítások listája a rug get paranccsal kérhető le. Egy beállítás
módosításához írja be, hogy rug set beállítás. Módosítani kell a beállításokon
például akkor, ha a rendszert egy proxyn keresztül kívánja frissíteni. A frissítések letöl196
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tése előtt meg kell adni a felhasználónevet és jelszót a proxykiszolgálónak. Ehhez
használja az alábbi parancsokat:
rug set proxy-url url_path
rug set proxy-username name
rug set proxy-password password

Az url_path helyére a proxykiszolgáló nevét kell írni. A name helyére a felhasználónevet. A password helyére pedig a jelszót.

8.14.7 További információk
További információ a parancssorból történő frissítésről a rug --help paranccsal,
vagy a rug(1) kézikönyvoldalán látható. A --help paraméter az összes rug parancs
esetében használható. Ha például a rug update paranccsal kapcsolatban van szükség
segítségre, akkor írja be, hogy rug update --help.

8.15 SaX2
A rendszer grafikus környezete a Hardver > Grafikus kártyák és képernyő modullal
állítható be. Ennek hatására megnyíik a SUSE speciális X11 konfigurációs felülete a
(SaX2), ahol beállíthatók az olyan eszközök, mint az egér, a billentyűzet, vagy épp a
kijelzők. Ez a felület a GNOME főmenüjéből is elérhető a Számítógép > További alkalmazások > Rendszer > Sax2, illetve a KDE főmenüjéből is a rendszer > Beállítások >
SaX2 menüpontokkal.

8.15.1 Kártya- és képernyőtulajdonságok
A grafikus kártya és a monitor tulajdonságai a Kártya- és képernyőtulajdonságok
részben állíthatók be. Ha egynél több grafikus kártyával rendelkezik, akkor minden
egyes kártyához külön lap jelenik meg a párbeszédablakon. A párbeszédablak tetején
láthatók a kiválasztott grafikus kártya és a hozzá csatlakozó monitor beállításai. Ha a
kártyához egynél több képernyő is csatlakoztatható (kétképernyős, dual-head), akkor
a fő kimenet képernyője látható. Általában a kártyát és a kijelző eszközt a rendszer automatikusan felismeri a telepítés során. Sok paramétert azonban lehet kézzel hangolni,
sőt, teljesen le is lehet cserélni a kijelző eszközt.

Rendszerkonfiguráció a YaST használatával

197

8.11 ábra Kártya- és képernyőtulajdonságok

TIPP: Az új kijelzőhardver automatikus felismerése
Ha telepítés után megváltoztatta a kijelzőhardvert, akkor adja ki a sax2 -r
parancsot a parancssorban, hogy a SaX2 újradetektálja a hardvert. Csak a root
felhasználó futtathatja a SaX2-t a parancssorból.

Grafikus kártya
A grafikus kártyát nem lehet megváltoztatni, mivel csak az ismert modellek támogatottak,
és ezeket a rendszer automatikusan felismeri. Azonban megváltoztatható számos, a
kártya viselkedését befolyásoló beállítás. Normál esetben erre nincs szükség, mert a
rendszer megfelelően beállításra kerül a telepítés közben. Ha azonban Ön szakértő, és
finomhangolni kívánja a beállításokat, akkor kattintson a grafikus kártya melletti Beállítások gombra, majd a módosítani kívánt paraméterre. Egy adott paraméter értékének
megadásához írja be a az értéket a paraméter kiválasztása után megjelenő párbeszédablakba. A paraméterablak bezárásához kattintson az OK gombra.
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Monitor
A monitor aktuális beállításainak módosításához kattintson a monitor neve mellett látható Módosítás gombra. Megjelenik egy új ablak, amelyben módosíthatók a monitorspecifikus beállítások. Az ablak több lapra oszlik, a monitor működésének különböző
aspektusai szerint. Az első lapot kiválasztva kézzel adható meg a kijelző gyártója és
modellje, két külön listából választva. Ha a monitort nem látja a listában, akkor még
mindig kiválaszthatja az igényeknek legjobban megfelelő VESA vagy LCD módokat,
vagy ha rendelkezik illesztőprogramlemezzel (CD-vel), akkor kattintson a Segédlemez
gombra, majd kövesse az utasításokat a használatához. Jelölje meg a DPMS aktiválása
pontot, ha kívánja a kijelző energiagazdálkodási jelzéseit használni. A Képernyő mérete
(a monitor geometriai jellemzői) és Szinkronfrekvenciák (a monitor vízszintes és
függőleges szinkronfrekvenciái) értékeket a rendszer általában helyesen állítja be, de
ha akarja, módosíthatja őket. A beállítások végeztével kattintson az OK gombra az ablak
bezárásához.
FIGYELEM: Monitorfrekvenciák módosítása
Bár vannak biztonsági mechanizmusok, nagyon gondosan kell eljárni az engedélyezett monitorfrekvenciák módosítása során. A helytelen értékekkel tönkre
lehet tenni a monitort. A frekvenciák módosítása előtt mindig gondosan olvassa
el a monitor kézikönyvét.

Felbontás és színmélység
A felbontás és színmélység közvetlenül kiválasztható az ablak közepén látható két listából. Az itt kiválasztott felbontás lesz a legmagasabb használható felbontás. A többi
szokásos felbontás, egészen le 640x480-ig, automatikusan hozzáadódik a konfigurációhoz. A használt grafikus asztali környezettől függően később ezekre a beállítás megismétlése nélkül is átválthat.

Két képernyő (dual head)
Ha olyan grafikus kártyát használ a számítógépben, amelynek két kimenete is van, akkor
két képernyőt is csatlakoztathat a rendszerhez. Az ugyanahhoz a grafikus kártyához
csatlakoztatott két képernyőt szokás angolul dual head néven emlegetni. A SaX2 automatikusan felsimeri a rendszerben lévő több grafikus kártyát és ennek megfelelően
előkészíti a beállítást. Ha ki akarja használni a kártya kétképernyős módját, akkor jelölje
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meg az ablak alján látható Többmonitoros mód bekapcsolása menüpontot, majd kattintson a Beállítás gombra. Ennek határára megjelennek a többmonitoros mód beállítási
lehetőségei és a képernyők elrendezése.
Az ablak felső sorában látható fülek a rendszer egyes grafikus kártyáit jelzik. Válassza
ki a beállítani kívánt kártyát, majd adja meg az alatta lévő párbeszédablakban a kívánt
beállításokat. A többmonitoros párbeszédablak felső részében kattintson a Módosítás
gombra a következő képernyő beállításához. A megjelenő lehetőségek ugyanazok, mint
az első képernyő esetében. Válassza ki a listából a képernyő felbontását. Válassza ki a
három lehetséges többmonitoros mód egyikét.
Iker mód
Ebben a módban az összes monitor ugyanazt a tartalmat jeleníti meg. Az egér csak
a fő képernyőn látható.
Xinerama mód
Az összes képernyő együtt egy nagy képernyőt alkot. A programablakok az összes
képernyőn szabadon pozicionálhatók és több monitort kitöltő méretre méretezhetők.
MEGJEGYZÉS
A Linux jelenleg nem biztosít 3D-támogatást Xinerama többképernyős
környezetekhez. Ebben az esetben a SaX2 letiltja a 3D-támogatást.
A többképernyős környezet elrendezése az egyes képernyők elrendezését és a közöttük
levő kapcsolatot írja le. A SaX2 alapértelmezés szerint egy szabványos elrendezést állít
be, amely a felismert grafikus kártyák sorrendjét követi, és az összes képernyőt egy
sorban balról-jobbra rendezi el. Az Elrendezés ablakrészben a monitorok elrendezésének
megadásához az egér segítségével mozgassa a képernyőszimbólumokat a rácsban. Az
ablak bezárásához kattintson az OK gombra.
TIPP: Projektor használata noteszgépekkel
Ha projektort kíván egy noteszgéphez kötni, kapcsolja be a többmonitoros
módot. Ebben az esetben a SaX2 a külső kimenetet 1024x768-as felbontásra
és 60 Hz-es frissítésre állítja. Ez a beállítás a legtöbb projektorhoz megfelelő.
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Több monitor
Ha egynél több grafikus kártyát használ a számítógépben, akkor egynél több képernyőt
is csatlakoztathat a rendszerhez. A különböző grafikus kártyákhoz csatlakozó két vagy
több képernyőt szokás multihead néven is emlegetni. A SaX2 automatikusan felsimeri
a rendszerben lévő több grafikus kártyát és ennek megfelelően előkészíti a beállítást.
A SaX2 alapértelmezés szerint egy szabványos elrendezést állít be, amely a felismert
grafikus kártyák sorrendjét követi, és az összes képernyőt egy sorban balról-jobbra
rendezi el. A kiegészítő Elrendezés lapon lehet ezt az elrendezést kézzel módosítani.
Húzza az egyes képernyőket jelölő ikonokat a rácsra, majd kattintson az OK gombra
az ablak bezárásához.

A konfiguráció tesztelése
A monitor és a videokártya beállításának befejezése után a fő ablakban kattintson az
OK gombra, majd próbálja ki a beállításokat. Ez garantálja, hogy a beállítások megfeleljenek az eszközöknek. Ha a kép nem stabil, azonnal hagyja abba a tesztelést a
Ctrl+Alt+Backspace megnyomásával, és csökkentse a frissítési sebességet, vagy a felbontást/színmélységet.
MEGJEGYZÉS
Függetlenül attól, hogy futtatott-e tesztet, a beállítások csak akkor jutnak érvényre, ha újraindítja az X kiszolgálót.

8.15.2 Egér tulajdonságai
Az egér beállításai az Egértulajdonságok részben módosíthatók. Ha egynél több egér
is van telepítve, különböző illesztőprogramokkal, akkor minden egyes illesztőprogram
külön lapon jelenik meg. Ha viszont ugyanaz az illesztőprogram kezel több eszközt,
az csak egy egérként látszik. Az ablak tetején látható négyzettel lehet aktiválni és deaktiválni az éppen kiválasztott egeret. A négyzet alatt láthatók az egér pillanatnyi beállításai. Általában a rendszer automatikusan felismeri az egeret, de ha az automatikus
felismerés nem működne, kézzel is meg lehet adni. A modell pontos meghatározásához
forduljon az egér dokumentációjához. A Módosítás gombra kattintva válassza ki a
gyártót és modellt a két listából, majd kattintson az OK gombra a választás megerősítéséhez. Az ablak Beállítások részében adhatók meg az egér működésével kapcsolatos
különféle beállítások.
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Harmadik gomb emulációjának bekapcsolása
Ha az egérnek csak két gombja van, akkor a harmadik gomb működése emulálható
a két gomb együttes megnyomásával.
Egérgörgő bekapcsolása
A négyzetet megjelölve használható az egér görgője.
X tengely megfordítása és Y tengely megfordítása
Ezeket a lehetőségeket megjelölve, az egérmutató az ellenkező irányba fog mozogni.
Touchpadek esetében ennek néha lehet haszna.
Görgő emulációja egérgombbal
Ha az egéren nincsen görgő, de szükség lenne rá, akkor hozzárendelhet egy másik
gombot ehhez a funkcióhoz. Válassza ki a használni kívánt gombot. A gomb
megnyomása után az egér mozgatása a görgőparancsoknak fog megfelelni. Ez a
funkció különösen hanyattegerek esetében hasznos.
A kívánt beállítások megadása után az OK gombra kattintva erősítse meg a módosításokat.
MEGJEGYZÉS
Minden módosítás csak az X kiszolgáló újraindítása után lép érvényre.

8.15.3 Billentyűzet tulajdonságai
Ezzel a párbeszédablakkal lehet beállítani a billentyűzet működését a grafikus környezetben. A párbeszédablak felső részén látható választómezővel adja meg a használandó
nyelvet és variánst. Az alul látható tesztmező segítségével ellenőrizze, hogy a speciális
karakterek megfelelően kerülnek-e megjelenítésre. A középső listából választhat további
billentyűzetkiosztásokat és variánsokat. Az asztali rendszertől függően ezeket a rendszer
futása közben át lehet váltani majd, anélkül, hogy újra kellene konfigurálni. Az OK
gombra kattintás után a módosítások azonnal életbe lépnek.

8.15.4 Rajztábla tulajdonságai
Ebben az ablakban lehet beállítani a rendszerhez csatlakoztatott rajztáblát. A Rajztábla
lapon válassza ki a listából a rajztábla gyártóját és modelljét. Egyelőre csak korlátozott
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mértékben támogatottak a rajztáblák. A rajztábla aktiválásához jelölje meg az ablak
tetején látható Rajztábla aktiválása menüpontot.
A Port és mód párbeszédablakban adja meg, hogyan csatlakozik a rajztábla. A SaX2
az USB- és a soros porton csatlakozó rajztáblák beállítását teszi lehetővé. Ha a rajztábla
a soros porthoz csatlakozik, ellenőrizze a port beállítását. A /dev/ttyS0 az első soros
port. A /dev/ttyS1 a második. A további portok jelölése hasonlóan történik. Válassza
ki a listából a kívánt beállításokat, majd válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb
Elsődleges rajztábla módot.
Ha a rajztábla támogatja az elektronikus tollak használatát, akkor állítsa be őket az
Elektronikus tollak részben. A Tulajdonságok gombra kattintva vegye fel a radírt és
tollat és adja meg a tulajdonságaikat.
A kívánt beállítások megadása után az OK gombra kattintva erősítse meg a módosításokat.

8.15.5 Érintőképernyő tulajdonságai
Ebben az ablakban lehet beállítani a rendszerhez csatlakoztatott érintőképernyőt. Ha
egynél több érintőképernyő van telepítve, akkor minden egyes készülékhez külön lap
jelenik meg a párbeszédablakon. Az éppen kijelölt érintőképernyő aktiválásához jelölje
meg az Érintőképernyő hozzárendelése a(z) X számú kijelzőhöz lehetőséget az ablak
tetején. A listákból válassza ki a gyártót és modellt, valamint adja meg a megfelelő
Csatlakozás portja értéket alul. USB-n és soros porton keresztül csatlakozó érintőképernyőket lehet beállítani. Ha az érintőképernyő a soros porthoz csatlakozik, ellenőrizze
a port beállítását. A /dev/ttyS0 az első soros port. A /dev/ttyS1 a második. A
további portok jelölése hasonlóan történik. A kívánt beállítások megadása után az OK
gombra kattintva erősítse meg a módosításokat.

8.15.6 Távoli hozzáférés tulajdonságai
A VNC (Virtual Network Computing, virtuális hálózati számítástechnika) egy kliensszerver megoldás, amellyel egy távoli X kiszolgáló elérhető egy vékony, egyszerűen
használható klienssel. A kliens többféle operációs rendszeren (Microsoft Windows,
Apple MacOS és Linux) is elérhető. További információ a VNC-ről: http://www
.realvnc.com/.

Rendszerkonfiguráció a YaST használatával

203

Ebben az ablakban lehet beállítani az X kiszolgálót, mint VNC-kapcsolatok gazdáját.
Ha azt akarja, hogy a VNC-kliensek csatlakozhassanak az X kiszolgálóhoz, akkor jelölje
meg a Képernyő elérésének engedélyezése VNC protokollal menüpontot. A VNC-hez
felkészített X kiszolgáló elérésének korlátozásához adjon meg egy jelszót. Ha engedélyezi, hogy egyidejűleg egynél több VNC-kliens csatlakozzon az X kiszolgálóra, akkor
jelölje meg a Több VNC-kapcsolat engedélyezése menüpontot. A HTTP-hozzáférés
bekapcsolása pont megjelölésével engedélyezhető HTTP-n keresztüli kapcsolat is. Az
ehhez használt portot a HTTP port mezőben lehet megadni.
A kívánt beállítások megadása után az OK gombra kattintva mentse el a módosításokat.

8.16 Hibaelhárítás
Minden hibaüzenet és riasztás a /var/log/YaST2 könyvtárba naplózódik. A YaSTtal kapcsolatos problémák esetén a legfontosabb fájl a y2log.

8.17 További információk
További információ a YaSTról az alábbi webhelyeken és könyvtárakban található:
• /usr/share/doc/packages/yast2 – Helyi YaST fejlesztői dokumentáció
• http://www.opensuse.org/YaST_Development – A YaST projekt oldala az openSUSE wikiben
• http://forge.novell.com/modules/xfmod/project/?yast – Egy
másik YaST projektoldal
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A SUSE Linux Enterprise
frissítése

9

SUSE® Linux Enterprise lehetővé teszi egy meglévő rendszer frissítését a teljes újratelepítés nélkül. Nincs szükség újratelepítésre. A régi adatok, így a saját könyvtárak és
a rendszerkonfiguráció, megmarad. A termék életciklusa során szervizcsomagok telepíthetők a rendszer biztonságának javítása, illetve a szoftverhibák kijavítása érdekében.
A telepítés történhet egy helyi CD- vagy DVD-meghajtóról, de hálózati telepítési forrásból is.

9.1 Az SUSE Linux Enterprise frissítése
Kövesse az alább leírt lépéseket, ha frissíteni kíván például Novell Linux Desktop 9ről SUSE Linux Enterprise Desktop 10-re. Akkor is hasznosak a lépések, ha a SUSE
Linux Enterprise 10 SP1-ről kíván SUSE Linux Enterprise 10 SP2-re frissíteni.
A szoftverek jellemzően minden egyes verziójukban egyre nagyobbra „nőnek”. Éppen
ezért frissítés előtt érdemes szemügyre venni a rendelkezésre álló területet a df paranccsal. Ha úgy gyanítja, hogy kifut a merevlemez-területből, akkor mentse el az
adatokat a rendszer frissítése előtt és particionálja újra a rendszert. Nincs általános
ökölszabály arra nézve, hogy mekkorának kell lenniük az egyes partícióknak. A területkövetelmények függenek az egyedi particionálási profiltól és a kiválasztott szoftverektől.

9.1.1 Előkészületek
Frissítés előtt másolja át a régi konfigurációs fájlokat egy másik adathordozóra, például
szalagra, cserélhető merevlemezre, ZIP-meghajtóra vagy USB-lemezre. Ez elsősorban
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az /etc könyvtár fájljaira vonatkozik, valamint a /var és az /opt könyvtár egyes
könyvtárjaira és fájljaira. Célszerű lementeni a /home könyvtárban található felhasználói adatokat (a HOME, azaz saját könyvtárakat) is. Ezeket az adatokat root felhasználóként mentse el. Csak a root jogosult az összes helyi fájl olvasására.
A frissítés megkezdése előtt jegyezze fel a gyökérpartíciót. A df / parancs kiírja a
gyöképartíció eszköznevét. A következő példában (9.1. példa - Listázás a df -h paranccsal (206. oldal)) a leírandó gyökérpartíció a /dev/hda3 (ez a fájlrendszer / része).
9.1 példa Listázás a df -h paranccsal
Filesystem
/dev/hda3
tmpfs
/dev/hda5
/dev/hda1
/dev/hda2

Size
74G
506M
116G
39G
4.6G

Used Avail Use% Mounted on
22G
53G 29% /
0 506M
0% /dev/shm
5.8G 111G
5% /home
1.6G
37G
4% /windows/C
2.6G 2.1G 57% /windows/D

9.1.2 Lehetséges problémák
Ha egy alapértelmezett rendszert frissít az előző verzióról erre a verzióra, akkor a YaST
kikeresi a szükséges változtatásokat és végrehajtja őket. A testreszabás mértékétől
függően azonban egyes lépések, vagy akár a teljes frissítési folyamat meghiúsulhat, és
lehet, hogy vissza kell másolni majd az elmentett adatokat. Ellenőrizze az alábbiakat,
mielőtt nekilát a rendszer frissítésének.

A passwd és group fájlok ellenőrzése az /etc
könyvtárban
A rendszer frissítése előtt győződjön meg róla, hogy az /etc/passwd és /etc/
group fájlok nem tartalmaznak szintaktikai hibákat. E célból indítsa el a root felhasználóként indítsa el a pwck és grpck ellenőrző segédprogramot, és ha hibát észlel, javítsa azokat.
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PostgreSQL
A PostgreSQL (postgres) frissítése előtt mentse le az adatbázisokat. Tekintse meg
a pg_dump kézikönyvoldalát (man). Erre csak akkor van szükség, ha a PostgreSQL-t
ténylegesen használta is a frissítés előtt.

9.1.3 Frissítés a YaST segítségével
Az 9.1.1. szakasz - Előkészületek (205. oldal) előkészületi eljárásait követve most már
frissíthető a rendszer:
1 Opcionálisan elő lehet készíteni egy telepítési kiszolgálót is. Ezzel kapcsolatos
háttérinformáció: 4.2.1. szakasz - Telepítési kiszolgáló beállítása a YaST segítségével (52. oldal).
2 Indítsa el a rendszert ugyanúgy, mint az új telepítés esetében (3.1. szakasz - A
rendszer elindítása a telepítéshez (19. oldal)). A YaST-ban válasszon ki egy
nyelvet és válassza ki a Telepítési mód párbeszédablakban a Frissítés menüpontot.
Ne válassza az Új telepítés menüpontot.
3 A YaST megállapítja, hogy van-e egynél több gyökérpartíció. Ha csak egy van,
folytatja a következő lépéssel. Ha több van, akkor válassza ki a megfelelőt és
erősítse ezt meg a Tovább gombbal (az 9.1.1. szakasz - Előkészületek (205. oldal)
példában a /dev/hda3 lett kiválasztva). YaST beolvassa a partíció régi fstab
fájlját és annak alapján elemzi, majd felcsatolja a felsorolt fájlrendszereket.
4 A Telepítési beállítások párbeszédablakban módosítsa a beállításokat az igényeknek megfelelően. Normál esetben nyugodtan lehet az alapértelmezett beállításokat
úgy hagyni, ahogy vannak, de ha bővíteni kívánja a rendszert, akkor jelölje meg
a Szoftverválaszték almenüjeiben megjelölt csomagokat, vagy vegyen fel támogatást további nyelvekhez.
4a A Frissítési opciók menüpontra kattintva válassza azt a lehetőséget, ha csak
a már telepített szoftvereket kívánja frissíteni (Csak a telepített csomagok
frissítése), vagy vegyen fel új szoftverkomponenseket és funkciókat a rendszerbe a meghatározott minták szerint. Célszerű elfogadni a felajánlott lehetőséget. Módosításokra később bármikor van lehetőség a YaST-tal.
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4b Van lehetőség a különféle rendszerkomponensek elmentésére is (Biztonsági
mentés). A biztonsági mentések kiválasztása lelassítja a frissítési folyamatot.
Akkor használja ezt a lehetőséget, ha a közelmúltban nem készített biztonsági
mentést.
5 Kattintson a Elfogadás gombra és erősítse meg a Frissítés indítása gombbal,
hogy elindítsa a szoftvertelepítési folyamatot.
A telepítés végén olvassa el a kiadási megjegyzéseket, majd kattintson a Befejezés
gombra a számítógép újraindításához és a bejelentkezéshez.

9.2 Szervizcsomagok telepítése
A telepített SUSE Linux Enterprise rendszer szervizcsomagokkal frissíthető. A szervizcsomagok többféle módon is telepíthetők. Frissíthető a meglévő, telepített rendszer,
vagy indítható egy teljesen új telepítés is a szervizcsomag adathordozójáról. Az alábbiakban leírjuk a rendszer frissítésének lehetséges módjait, illetve azt, hogyan lehet beállítani egy központi hálózati telepítési forrást.
TIPP: A telepítés változásai
A szervizcsomag adathordozóján olvassa el a telepítési utasításokat, hátha
vannak további változások.

9.2.1 Hálózati telepítési forrás beállítása a
szervizcsomag anyagához
Csakúgy, mint a SUSE Linux Enterprise első telepítésénél, sokkal hatékonyabb egy
központi telepítési forrás használata az összes klienshez, mint külön-külön telepíteni
őket fizikai adathordozóról.
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A SUSE Linux Enterprise hálózati telepítési forrás
beállítása a YaST segítségével
Alapvetően kövesse a 4.2. szakasz - A telepítési forrásokat tároló kiszolgáló beállítása
(52. oldal) részben leírt eljárást. Csupán annyi a változás, hogy vegyen fel egy új, SLE10-SP-x-arch, SLES-10-SP-x-arch vagy SLED-10-SP-x-arch nevű telepítési forrást
(ahol x a szervizcsomag száma, az arch pedig a hardverarchitektúra neve), majd tegye
elérhetővé NFS, HTTP vagy FTP segítségével.

9.2.2 Szervizcsomag telepítése
MEGJEGYZÉS
Egy meglévő SUSE Linux Enterprise 10 rendszer SUSE Linux Enterprise 10 szervizcsomagra (SP) frissítése: 9.2.3. szakasz - Frissítés szervizcsomagra (211. oldal).
Egy SUSE Linux Enterprise szervizcsomag telepítése nagyon hasonlít az eredeti SUSE
Linux Enterprise adathordozóról történő telepítéshez. Csakúgy, mint az eredeti telepítés
esetén, választhat, hogy a helyi CD- vagy DVD-meghajtót kívánja használni a telepítéshez, vagy egy központi telepítési forrást.

Telepítés helyi CD- vagy DVD-meghajtóról
Az SUSE Linux Enterprise SP telepítés elkezdése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre
áll-e az összes szükséges szervizcsomag-telepítési adathordozó (CD-k vagy DVD).
9.1 eljárás A rendszer elindítása a szervizcsomag adathordozójáról
1 Helyezze be az első SUSE Linux Enterprise SP adathordozót (CD 1 vagy DVD
1), és indítsa újra a gépet. Megjelenik az eredeti SUSE Linux Enterprise 10 telepítésekor látotthoz hasonló indítóképernyő.
2 Válassza ki a Telepítés menüpontot, majd kövesse a YaST telepítési utasításait
(3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével (19. oldal)).
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Hálózati telepítés
A szervizcsomag hálózati telepítésének elindítása előtt ellenőrizze, hogy teljesül-e az
összes alábbi követelmény:
• A 9.2.1. szakasz - Hálózati telepítési forrás beállítása a szervizcsomag anyagához
(208. oldal) részben leírtaknak megfelelően beállított hálózati telepítési forrás
• Működő hálózati kapcsolat a telepítési kiszolgáló és a célgép között, névszolgáltatással, DHCP-vel (nem kötelező, de szükséges a PXE-indításhoz) és OpenSLP
szolgáltatással (nem kötelező).
• Az SUSE Linux Enterprise SP CD 1 vagy DVD 1 a célrendszer indításához, vagy
a célrendszer beállítása PXE-indításhoz (4.3.5. szakasz - A célrendszer felkészítése
PXE rendszerindításra (72. oldal)).

Hálózati telepítés – A rendszer indítása CD-ről vagy DVD-ről
Hálózati telepítés az SP CD-ről vagy DVD-ről indítva a rendszert:
1 Helyezze be az első SUSE Linux Enterprise SP adathordozót (CD 1 vagy DVD
1), és indítsa újra a gépet. Megjelenik az eredeti SUSE Linux Enterprise 10 telepítésekor látotthoz hasonló indítóképernyő.
2 Válassza ki a Telepítés menüpontot az SP kernel elindításához a CD-ről, majd
az F3 gombbal hívja elő a További beállításokat, végül az F4 gombbal válassza
ki a hálózati telepítési forrás típusát (FTP, HTTP, NFS vagy SMB).
3 Adja meg a megfelelő elérési utat, vagy válassza ki az SLP-t telepítési forrásként.
4 Válassza ki a felajánlottak közül a megfelelő telepítési kiszolgálót, vagy használja
a rendszerindítási párbeszédablakot a telepítési forrás és annak tényleges helyének
megadásához (hasonlóan, mint a 3.1.4. szakasz - Telepítés hálózati forrásból SLP
nélkül (21. oldal) esetében). Elindul a YaST.
Fejezze be a telepítést a 3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével (19. oldal)
részben leírtaknak megfelelően.
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Hálózati telepítés – Rendszerindítás PXE-vel
SUSE Linux Enterprise szervizcsomag telepítése hálózatról:
1 Módosítsa a DHCP-kiszolgáló beállításait, hogy biztosítsa a PXE-indításhoz
szükséges címinformációkat (4.3.5. szakasz - A célrendszer felkészítése PXE
rendszerindításra (72. oldal)).
2 Állítson be egy TFTP-kiszolgálót, amelyik tartalmazza a PXE-indításhoz szükséges rendszerképet.
Ehhez használja a SUSE Linux Enterprise szervizcsomag első CD-jét vagy DVDjét, egyébként pedig kövesse a telepítési utasításokat (4.3.2. szakasz - TFTP-kiszolgáló beállítása (65. oldal)).
3 Készítse elő a PXE-rendszerindítást és kapcsolja be a Wake-on-LAN funkciót a
célgépen.
4 Indítsa el a célrendszert és VNC-vel távolról csatlakozzon be a gépen futó telepítési folyamatba. További információ: 4.5.1. szakasz - Telepítés VNC-vel
(79. oldal).
5 Fogadja el a licencmegállapodást, majd válassza ki a kívánt nyelvet, az alapértelmezett asztali környezetet és az egyéb telepítési beállításokat.
6 A telepítés megkezdéséhez kattintson az Igen, telepít gombra.
7 Folytassa a telepítést a szokásos módon (adja meg a root jelszavát, adja meg
a hálózati beállításokat, tesztelje az Internet-kapcsolatot, aktiválja az Online
frissítési szolgáltatást, válassza ki a felhasználói hitelesítési módszert, majd adjon
meg egy felhasználónevet és jelszót).
Az SUSE Linux Enterprise telepítésének részletes leírása: 3. fejezet - Telepítés
a YaST segítségével (19. oldal).

9.2.3 Frissítés szervizcsomagra
A rendszer a szervizcsomag (SP) funkciószintjére frissítésének két ajánlott módja van.
Az egyik a rendszer elindítása a szervizcsomag adathordozójáról. Az alternatív megoldás
a YaST Online frissítés vagy a zen-updater futtatása, majd az X szervizcsomagra frissítés
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javítás futtatása. Az új funkciószintre frissítéssel a rendszerben további funkciók válnak
elérhetővé (például új illesztőprogramok, vagy új szoftverfunkciók).
FIGYELEM: Ne hagyja ki a Szervizcsomagra frissítés javítást
Ha nem jelöli meg a Szervizcsomagra frissítés javítást, akkor a rendszer a korábbi
funkciószinten marad, és csak egy adott ideig fog már csak kapni hibajavításokat
és biztonsági frissítéseket (az SUSE Linux Enterprise 10 SP2 esetében ez az időszak most hat hónapra ki lett tolva). Éppen ezért, a rendszer folyamatos integritásának megőrzése érdekében célszerű a lehető leghamarabb az új funkciószintre átállni.
További frissítési módszer a rug parancsok kézi futtatása, a javító CD használata (lásd:
8.3.7. szakasz - Frissítés javító CD-ről (145. oldal)), vagy egy helyileg telepített SMT
rendszer alkalmazása.

Rendszerindítás az SP adathordozóról javításhoz
Indítsa el a rendszert az SP adathordozójáról, majd válassza a Frissítés lehetőséget a
YaST telepítési módjaként. A frissítés részletes leírása és befejezése: 9.1.3. szakasz Frissítés a YaST segítségével (207. oldal).

Indítás a YaST Online frissítéssel
Mielőtt elindítaná a YaST Online frissítést a célból, hogy a rendszert egy szervizcsomag
funkciószintjére emelje, ellenőrizze, hogy teljesülnek-e az alábbi követelmények:
• A rendszernek online kell maradnia az egész frissítési folyamat alatt, mivel a folyamat igényli a Novell-ügyfélközpont elérését.
• Ha a telepítés során külső fejlesztésű szoftvert, vagy kiegészítő szoftvert is kell
frissíteni, tesztelje az eljárást egy másik gépen, hogy a függőségeket el ne rontsa a
frissítés.
• Ellenőrizze, hogy a teljes folyamat sikeresen végbemegy. Ellenkező esetben a
rendszer állapota inkonzisztenssé válhat.
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SP 2-re csak az SP 1 teljes telepítése után lehet frissíteni. Ha nem ez lenne a helyzet,
akkor először frissítsen az 1. szervizcsomagra (ennek leírása: „SUSE Linux Enterprise
GA-ról SP1-re és SP2-re” szakasz (218. oldal)).
9.1 ábra SP 1 csomagkezelési frissítés
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9.2 ábra Frissítés SP 2 szervizcsomagra

MEGJEGYZÉS
A YaST Online frissítéssel történő frissítés közben a ZMD programok is frissülnek
és újraindul a ZMD démon. Éppen ezért célszerű kerülni az egyéb szoftverfelügyeleti eszközök (például a rug, a zen-updater, a zen-installer és a
zen-remover) használatát. Érdemes kilépni a zen-updater programból a
frissítés közben.
1 Egy futó SUSE Linux Enterprise rendszeren válassza ki a Számítógép > YaST >
Szoftver > Online frissítés menüpontot.
Ha nem root felhasználóként van bejelentkezve, akkor adja meg a root jelszavát a felugró ablakban.
2 Megjelenik az Online frissítés párbeszédablak. Számos javítás előre ki lesz választva. Görgesse le a javítások listáját, és ellenőrizze, hogy a csomagkezeléssel
kapcsolatos javítások, valamint a SUSE Linux Enterprise 10 SP2 karbantartási
csomag javítása (slesp1u-libzypp) ténylegesen ki van-e jelölve. Ezután
nyomja meg az Elfogadás gombot a kiválasztott javítások telepítéséhez.
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3 A Frissítőcsomag letöltése és telepítése ablakban látható a frissítés előrehaladása.
Amikor az Összesen ennyi van kész eléri a 100%-ot, kattintson a Bezárás gombra.
Az Online frissítés ezután automatikusan újraindul.
4 Újraindulás után nyomja meg az Elfogadás gombot az összes rendelkezésre álló
frissítés és az új kernel telepítéséhez. Telepítés után újra kell indítani a rendszert.
5 Az újraindított Online frissítés-ben most már ki lehet választani a javítások listájából a Frissítés 2-es szervizcsomagra (move-to-sled10-sp2) lehetőset,
amint az alábbi ábrán látható: 9.2. ábra - Frissítés SP 2 szervizcsomagra
(214. oldal). A felugró ablakban kattintson az Elfogadás gombra a szervizcsomag
funkciószintjére történő frissítési folyamat elindításához.
A move-to-sled10-sp2 javítás opcionális-ként van megjelölve. Ha
nem választja ki, akkor a rendszer az SP1 funkciószinten fog maradni, és már
csak korlátozott ideig fognak érkezni a hibajavítások és a biztonsági frissítések
(hat hónapig az SP2 megjelenése után).
6 A Frissítőcsomag letöltése és telepítése ablakban látható a frissítés előrehaladása.
Amikor az Összesen ennyi van kész eléri a 100%-ot, kattintson a Befejezés
gombra.
7 Indítsa újra a YaST Online frissítést. Telepítse a product-sled10-sp2 és
slesp2o-sp2_online javításokat, hogy a rendszer az SP2 szintre frissüljön.
Mindkét javítás előre ki lesz választva, mert kötelezőek, ha az előző lépésekben
telepítette a move-to-sled10-sp2 javítást.
8 Kattintson a Bezárás gombra a SUSE Linux Enterprise 10 SP2-re frissítés befejezéséhez, majd indítsa újra a rendszert.

Indítás a zen-updaterrel
Az SP funkciószintre történő online frissítés zen-updaterrel történő indítása előtt ellenőrizze, hogy a „Indítás a YaST Online frissítéssel” szakasz (212. oldal) helyen felsorolt
követelmények teljesülnek-e.
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9.3 ábra SLE10 SP2 karbantartási csomag frissítés

1 A futó SUSE Linux Enterprise rendszerben indítsa el a zen-updatert az alul látható frissítőikonra kattintva.
TIPP: A ZMD felélesztése
Ha a ZMD nem fut üzenetet látja, jelentkezzen be root felhasználóként
egy terminálra és a rczmd status paranccsal nézze meg, hogy a ZMD
él-e. Ha gond van, írja be a rug restart --clean parancsot, amellyel
kikényszerítheti a ZMD újraindítását és az adatbázis kitakarítását.
Ha nem root felhasználóként van bejelentkezve, akkor adja meg a root jelszót
a megjelenő ablakban.
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2 Telepítse a rendszer összes karbantartási frissítését.
3 Telepítse az SLE10 SP2 karbantartási csomag frissítést (slesp1u-libzypp).
Ezek az elemek már előre ki kell, hogy legyenek választva. A Frissítés gombra
kattintva indítsa el a frissítést. Az összes függőség feloldása után kattintson az
Alkalmaz gombra. Ha kész, a megjelent ablakot zárja be a Bezárás gombra kattintva.
4 Az újraindított szoftverfrissítőben görgessen lejjebb, majd válassza ki az
(egyébként opcionális) move-to-sled10-sp2 javítást és telepítse. Ha nem
választja ki, akkor a rendszer az SP1 funkciószinten fog maradni, és már csak
korlátozott ideig fognak érkezni a hibajavítások és a biztonsági frissítések (hat
hónapig az SP2 megjelenése után).
5 A szoftverfrissítőben telepítse a product-sled10-sp2 és
slesp2o-sp2_online javításokat, hogy a rendszer az SP2 szintre frissüljön.
Mindkét javítás kötelező, ha telepítette a move-to-sled10-sp2 csomagot
az előző részekbe, és ezért előre ki is vannak választva.
6 Kattintson a Bezárás gombra a SUSE Linux Enterprise 10 SP2-re frissítés befejezéséhez, majd indítsa újra a rendszert.

A rug használata
A rug parancssori eszközről háttérinformáció: 8.14. szakasz - Frissítés a parancssorból
a rug használatával (193. oldal). Ha a frissítéshez parancsfájlokat akar használni, akkor
használja a rug eszközt.
Az SP funkciószintre történő online frissítés rug-vel történő indítása előtt ellenőrizze,
hogy a „Indítás a YaST Online frissítéssel” szakasz (212. oldal) helyen felsorolt követelmények teljesülnek-e.
Ez az a minimális parancssorozat, amellyel a rendszert SP2 javítási szintre lehet hozni:
rug up -t patch
# the following
rug up -t patch
rug in -t patch
rug refresh
rug up -t patch
reboot

-g security && rug ping -a
command will also install slesp1u-libzypp
-g recommended && rug ping -a
move-to-sled10-sp2 && rug ping -a
-g recommended && rug ping -a
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MEGJEGYZÉS
A rug ping -a ellenőrzi, hogy a ZMD inicializációja befejeződött-e az előző
rug parancs végrehajtása után.

SUSE Linux Enterprise GA-ról SP1-re és SP2-re
MEGJEGYZÉS
Az alábbi lépésekre csak akkor van szükség, ha a rendszer még mind a GA javítási szinten van.
9.4 ábra Frissítés SP 1 szervizcsomagra

1 Egy futó SUSE Linux Enterprise rendszeren (GA) válassza ki a Számítógép >
YaST > Szoftver > Online frissítés menüpontot.
Ha nem root felhasználóként van bejelentkezve, akkor adja meg a root jelszavát a felugró ablakban.
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2 Megjelenik az Online frissítés párbeszédablak. Görgessen le a javítások listájában,
és válassza ki az SP1 szervizcsomagra frissítés menüpontot, a 9.4. ábra - Frissítés
SP 1 szervizcsomagra (218. oldal) ábrán látható módon. A felugró ablakban kattintson az Elfogadás gombra a szervizcsomag funkciószintjére történő frissítési
folyamat elindításához.
3 A Frissítőcsomag letöltése és telepítése ablakban látható a frissítés előrehaladása.
Amikor az Összesen ennyi van kész eléri a 100%-ot, kattintson a Befejezés
gombra.
4 Futtassa az online frissítést még egyszer. Ha kész, a Frissítőcsomag letöltése és
telepítése ablakban kattintson a bezárás gombra. A második futásnál a YaST telepíti a kernelt és az összes többi szoftvert.
5 Ha az előmeneteli ablak végénél látja a Telepítés vége üzenetet, akkor kattintson
a Befejezés gombra.
6 A frissítés befejezéséhez, az új kernel aktiválásához indítsa újra kézzel a rendszert.
Most már az SUSE Linux Enterprise az SP1 javítási szinten fut. A rendszer SP2 javítási
szintre emelésének leírása: „Indítás a YaST Online frissítéssel” szakasz (212. oldal).

9.3 Szoftverváltozások a 9-es és 10-es
verzió között
Az alábbiakban részletesen áttekintjük, hogy mi is változott a 9-es és a 10-es verzió
között. Az összegzésben jelezzük, ha például teljesen átalakultak az alapbeállítások, ha
a konfigurációs fájlok más helyre kerültek, vagy ha a megszokott alkalmazások lényeges
mértékben változtak. Megemlítjük az összes lényeges módosítást, amely akár a felhasználók, akár a rendszergazda napi munkáját befolyásolja.
MEGJEGYZÉS: Szoftverváltozások a SLES 10 és a SLES 10 SP1 között
A SLES 10 és a SLES 10 SP1 közötti szoftver- és konfigurációs változások részletes
listája a szervizcsomag kiadási megjegyzéseiben található. Tekintse meg a telepített rendszeren a YaST kiadási megjegyzések moduljával.
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9.3.1 Többféle kernel
Többféle kernel is telepíthető egymás mellé. Ez a funkció arra szolgál, hogy a rendszergazdák frissíthessenek az egyik kernelről a másikra egy új telepítésével, ellenőrizhessék,
hogy az új kernel rendben működik-e, és utána törölhessék a régit. Bár a YaST még
nem támogatja ezt a funkciót, a kernelek egyszerűen telepíthetők és távolíthatók el a
parancssorból az rpm -i csomag_neve.rpm paranccsal.
Az alapértelmezett rendszertöltő menük csak egy kernelbejegyzést tartalmaznak. Több
kernel telepítése előtt célszerű felvenni a bejegyzéseket az újakhoz, hogy könnyebb
legyen kiválasztani őket. Az új kernel telepítése előtti példány vmlinuz.previous
és initrd.previous néven érhető el. Ha létrehoz egy, az alapértelmezett bejegyzéshez hasonló rendszertöltő-bejegyzést, amelyik a vmlinuz.previous és initrd
.previous fájlokra mutat (a vmlinuz és az initrd helyett), akkor az előzőleg
aktív kernel is elérhető. Ennek alternatívájaként a GRUB és a LILO támogatja helyettesítő karakterekkel megadott rendszertöltő-bejegyzések használatát is. Ennek részleteiről
a GRUB info oldalain (info grub) és a lilo.conf(5) kézikönyvoldalon (man)
talál további információt.

9.3.2 Változások a kernelmodulokban
A következő kernelmodulok többé nem elérhetők:
• km_fcdsl – AVM Fritz!Card DSL
• km_fritzcapi – AVM FRITZ! ISDN-adapterek
A következő kernelmodulcsomag belül változott:
• km_wlan – Különféle illesztőprogramok vezetéknélküli LAN-kártyákhoz. Az
Atheros WLAN kártyák madwifi illesztőprogramja kikerült a km_wlan csomagból. A madwifi most már önálló csomagként érhető el.
Műszaki okokból fel kellett hagyni a Ralink WLAN-kártyák támogatásával. Az alábbi
modulok nem voltak a disztribúció részei és a jövőben sem kerülnek bele:
• ati-fglrx – ATI FireGL grafikus kártyák
• nvidia-gfx – NVIDIA gfx illesztőprogram
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• km_smartlink-softmodem – Smart Link szoftveres modem

9.3.3 Szigorúbb tar-szintaxis
A tar parancs használatának szintaxisa szigorodott A tar paramétereknek muszáj a
fájlok és könyvtárak megadása előtt szerepelniük. Ha a paramétereket, mint a
--atime-preserve vagy --numeric-owner a fájlok vagy könyvtárak megadása
utánra írja, akkor a tar leáll hibaüzenettel. Ellenőrizze a mentéshez használt parancsfájlokat. Az alábbihoz hasonló parancsok nem fognak működni:
tar czf etc.tar.gz /etc --atime-preserve

További információt a tar info oldalain talál.

9.3.4 Kerberos a hálózati hitelesítéshez
A heimdal helyett a Kerberos lett az alapértelmezett hálózati hitelesítési eljárás.
A meglévő heimdal-konfigurációk automatikus átalakítása nem lehetséges. A rendszerfrissítés során másolatok készülnek a konfigurációs fájlokról, amint azt az 9.1. táblázat
- Elmentett fájlok (221. oldal) táblázat mutatja.
9.1 táblázat Elmentett fájlok
Régi fájl

Mentett fájl

/etc/krb5.conf

/etc/krb5.conf.heimdal

/etc/krb5.keytab

/etc/krb5.keytab.heimdal

A kliens beállítása (/etc/krb5.conf) igen hasonló a heimdaléhoz. Ha nincs semmi
extra beállítva, elegendő kicserélni a kpasswd_server paramétert az
admin_server paraméterre.
A kiszolgálóval (kdc és kadmind) kapcsolatos adatok azonban nem vehetők át. A
rendszer frissítése után a régi heimdal-adatbázis még mindig elérhető a /var/heimdal
könyvtárban. Az MIT Kerberos az adatbázisát a /var/lib/kerberos/krb5kdc
helyen tárolja További információ: 41. fejezet - Hálózati hitelesítés – Kerberos
(799. oldal).
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9.3.5 Hotplug események kezelése az udev
démon segítségével
A hotplug eseményeket teljes egészében az udev démon (udevd)) kezeli. Az /etc/
hotplug.d és /etc/dev.d esemény-multiplexelő rendszer már nincs használtban.
Helyette az udevd a szabályainak megfelelően közvetlenül meghívja az összes hotplug
súgó eszközt. Az udev szabály és súgó eszközeit az udev és más csomagok biztosítják.

9.3.6 Tűzfal bekapcsolása a telepítés közben
A nagyobb biztonság érdekében a mellékelt SuSEFirewall2 tűzfal aktiválásra kerül a
telepítés végén az ezt felajánló párbeszédablakban. Ez azt jelenti, hogy kezdetben
minden port le lesz zárva és itt, a párbeszédablakban nyitható meg, amennyiben szükséges. Alapértelmezésben más, távoli rendszerekből nem lehet bejelentkezni. Szintén
megakadályozza a tűzfal a hálózat szabad tallózását, valamint a multicast-alkalmazásokat, mint például az SLP, a Samba ("Hálózati szomszédság"), valamint egyes játékok
működését. A tűzfalbeállítások finomhangolására a YaST használható.
Ha hálózati hozzáférésre van szükség egy szolgáltatás telepítése vagy beállítása közben,
akkor a megfelelő YaST-modul megnyitja a szükséges TCP- és UDP-portokat az összes
belső és külső csatolón. Ha ez nem kívánatos, akkor zárja le a portokat a YaST-modulban, vagy adjon meg más, részletesebb tűzfalbeállításokat.

9.3.7 KDE és az IPv6-támogatás
Alapértelmezésben az IPv6-támogatás nincs bekapcsolva a KDE-hez. Engedélyezni a
YaST /etc/sysconfig szerkesztőjével lehet. Az ok, amiért a funkció le van tiltva,
hogy nem minden Internet-szolgáltató támogatja még tökéletesen az IPv6-címeket és
ez hibaüzeneteket, illetve késve megjelenített oldalakat eredményezhet webböngészés
közben.

9.3.8 Online frissítés és delta-csomagok
Az online frissítés most már támogat egy speciális fajta RPM-csomagot, amely egy
alapcsomaghoz képest csak a bináris eltéréseket tartalmazza. Ez a módszer lényegesen
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lecsökkenti a csomagok méretét és a letöltésükhöz szükséges időt; igaz, a végső csomag
összeállítása nagyobb terhet ró a CPU-ra. A műszaki részletek az /usr/share/doc/
csomagok/deltarpm/README fájlban olvashatók.

9.3.9 A nyomtatási rendszer beállításai
A telepítés végén (az ezt felajánló párbeszédablakban) a nyomtatási rendszerhez szükséges portokat ki kell nyitni a tűzfalon. A CUPS használatához a 631-es TCP és a 631es UDP portra van szükség, és normál működés közben nem szabad őket lezárni. A
régi LPD-protokollhoz tartozó 515-ös TCP-portot és a Samba által használt portokat
szintén ki kell nyitni LPD, illetve SMB protokollon keresztüli nyomtatáshoz.

9.3.10 Váltás az X.Org rendszerre
Az XFree86 helyett immár az X.Org alkalmazását kompatibilitási láncok segítik, amelyek lehetővé teszik a fontos fájlok és parancsok elérését a régebbi neveken is.
9.2 táblázat Parancsok
XFree86

X.Org

XFree86

Xorg

xf86config

xorgconfig

xf86cfg

xorgcfg

9.3 táblázat Naplófájlok a /var/log könyvtárában
XFree86

X.Org

XFree86.0.log

Xorg.0.log

XFree86.0.log.old

Xorg.0.log.old

Az X.Org-ra átállás során a csomagok is át lettek nevezveXFree86*-ról
xorg-x11*-ra.
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9.3.11 X.Org konfigurációs fájl
A SaX2 konfigurációs eszköz az X.Org beállításait az /etc/X11/xorg.conf fájlba
írja. Elölről történő telepítés esetén nem születik kompatibilitási hivatkozás az
XF86Config fájlról az xorg.conf fájlra.

9.3.12 Az XView és az OpenLook támogatása
abbamaradt
Az xview, xview-devel, xview-devel-examples, olvwm és xtoolpl
csomagok támogatása abbamaradt. Régen csak az XView (OpenLook) alaprendszer
volt mellékelve. Az XView függvénytárak frissítés után kikerülnek a rendszerből. Ami
még fontosabb, az OLVWM (OpenLook Virtual Window Manager) sem lesz elérhető.

9.3.13 Terminálemulátorok X11-hez
Egy sor terminálemulátor kikerült a rendszerből, vagy azért, mert már nem tartják őket
karban, vagy azért, mert nem működnek az alapértelmezett környezetben (elsősorban
mert nem támogatják az UTF-8 kódolást). A SUSE Linux Enterprise Server számos
terminálprogramot tartalmaz, ilyen például az xterm, a KDE és a GNOME termináljai,
valamint az mlterm (Multilingual Terminal Emulator for X), amelyek bármelyike
használható az aterm és az eterm helyett.

9.3.14 OpenOffice.org (OOo)
Könyvtárak:
Az OOo most már az /usr/lib/ooo-2.0 könyvtárba települ, nem az/opt/
OpenOffice.org könyvtárba. A felhasználói beállítások alapértelmezett
könyvtára most már az ~/.ooo-2.0, nem az ~/OpenOffice.org1.1.
Burkolók
Van néhány új burkoló az OOo-komponensek indításához. Az új neveket a 9.4.
táblázat - Burkoló (225. oldal) táblázat mutatja
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9.4 táblázat Burkoló
Régi

Új

/usr/X11R6/bin/OOo-calc

/usr/bin/oocalc

/usr/X11R6/bin/OOo-draw

/usr/bin/oodraw

/usr/X11R6/bin/OOo-impress

/usr/bin/ooimpress

/usr/X11R6/bin/OOo-math

/usr/bin/oomath

/usr/X11R6/bin/OOo-padmin

/usr/sbin/oopadmin

/usr/X11R6/bin/OOo-setup

–

/usr/X11R6/bin/OOo-template

/usr/bin/oofromtemplate

/usr/X11R6/bin/OOo-web

/usr/bin/ooweb

/usr/X11R6/bin/OOo-writer

/usr/bin/oowriter

/usr/X11R6/bin/OOo

/usr/bin/ooffice

/usr/X11R6/bin/OOo-wrapper

/usr/bin/ooo-wrapper

A burkolók most már támogatja az --icons-set paraméter használatát is a KDE
és GNOME ikonok közötti váltáshoz. A következő paraméterek viszont már nem
támogatottak: --default-configuration, --gui, --java-path,
--skip-check, --lang (a nyelvet most már a területi beállítások szabályozzák),
--messages-in-window és --quiet.
KDE- és GNOME-támogatás
A KDE- és GNOME-bővítések az OpenOffice_org-kde és
OpenOffice_org-gnome csomagokban találhatók.
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9.3.15 A kmix hangkeverő
Alapértelmezésben a kmix a beállított hangkeverő. Felsőkategóriás hardverhez vannak
más keverők is, mint például a QAMix, a KAMix, az envy24control (csak ICE1712),
vagy a hdspmixer (csak az RME Hammerfallhoz).

9.3.16 DVD-írás
A múltban a cdrecord csomagban található cdrecord bináris állományhoz mellékeltünk egy javítást a DVD-k írásának támogatásához. Most már egy új,
cdrecord-dvd nevű bináris állomány kerül telepítésre, amelyik tartalmazza ezt a
javítást.
A dvd+rw-tools csomag growisofs program most már mindenféle DVD-adathordozót képes írni (DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+RL). Javasoljuk,
hogy a foltozott cdrecord-dvd helyett ezt használja.

9.3.17 Kézi telepítés indítása a kernel
pararncssorában
A rendszertöltő képernyőjén nincs többé Kézi telepítés mód. Továbbra is lehet kézi
módba kapcsolni a manual=1 paraméter megadásával. Általában erre nincsen szükség,
mivel a kernel parancssorban kényelmesen meg lehet adni a telepítési paramétereket
(például textmode=1), vagy egy URL-t telepítési forrásként.

9.3.18 A JFS többé nem támogatott
A JFS technikai problémái miatt többé nem támogatott. A kernel fájlrendszer-illesztője
még ott van, de a YaST már nem ajánlja fel a JFS-sel történő particionálást.

9.3.19 AIDE a Tripwire helyett
Behatolás-felismerési rendszerként használja a GPL licenc keretében kibocsátott AIDE
(csomagnév: aide) csomagot. A Tripwire SUSE Linux alatt már nem érhető el.
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9.3.20 PAM-konfiguráció
Új konfigurációs fájlok (bennük megjegyzések további információval)
common-auth
Alapértelmezett PAM-konfiguráció az auth szakaszhoz
common-account
Alapértelmezett PAM-konfiguráció az account szakaszhoz
common-password
Alapértelmezett PAM-konfiguráció jelszóváltáshoz
common-session
Alapértelmezett PAM-konfiguráció a munkamenetek kezeléséhez
Célszerű ezeket az alapértelmezett konfigurációs fájlokat beágyazni az alkalmazásspecifikus konfigurációs fájlba, mert sokkal egyszerűbb egy fájlt módosítani és karbantartani, mint a rendszeren korábban létező mintegy negyvenet. Amikor később telepít
egy alkalmazást, az megörökli a már alkalmazott módosításokat és nem a rendszergazdának kell észben tartania, hogy módosítsa a konfigurációt.
A módosítások egyszerűek. Ha például az alábbi konfigurációs fájllal rendelkezett (ami
egyébként a legtöbb alkalmazás esetében feltehetően az alapértelmezés):
#%PAM-1.0
auth
required
account required
password required
password required
#password required
session required

pam_unix2.so
pam_unix2.so
pam_pwcheck.so
pam_unix2.so
pam_make.so
pam_unix2.so

use_first_pass use_authtok
/var/yp

akkor az átírható így:
#%PAM-1.0
auth
include
account include
password include
session include

common-auth
common-account
common-password
common-session
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9.3.21 Az su használata root-ra váltáshoz
Alapértelmezés szerint az su meghívása a root jogosultság megszerzésére nem állítja
be a PATH változót a root számára. Vagy az su - hívásával indítson el egy bejelentkezési shellt teljes környezettel a root számára, vagy a su alapértelmezett viselkedésének megváltoztatásához állítsa yes értékre az ALWAYS_SET_PATH változót az
/etc/default/su fájlban.

9.3.22 A powersave csomag módosításai
Az /etc/sysconfig/powersave könyvtár konfigurációs fájljai megváltoztak:
9.5 táblázat Több részre vágott konfigurációs fájlok az /etc/sysconfig/powersave
könyvtárban
Régi

Így lett szétvágva

/etc/sysconfig/powersave/ common
common
cpufreq
events
battery
sleep
thermal
Az /etc/powersave.conf fájl elavult. A meglévő változók átkerültek a fenti
táblázatban (9.5. táblázat - Több részre vágott konfigurációs fájlok az /etc/sysconfig/powersave könyvtárban (228. oldal)) bemutatott fájlokba. Ha megváltoztatta az „event”
(esemény-) változókat az /etc/powersave.conf fájlban, akkor ezeket most át
kell vezetni az /etc/sysconfig/powersave/events fájlba is.
Az alvási állapotok neve megváltozott a következőkről:
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• felfüggesztés (ACPI S4, APM suspend)
• készenlét (ACPI S3, APM standby)
Az alábbiakra:
• felfüggesztés lemezre (ACPI S4, APM suspend)
• felfüggesztés memóriába (ACPI S3, APM suspend)
• készenlét (ACPI S1, APM standby)

9.3.23 Powersave konfigurációs változók
A powersave konfigurációs változóinak neve is megváltozott a konzisztencia érdekében,
de a sysconfig fájlok ugyanazok. További információ: 28.5.1. szakasz - A powersave
csomag beállításai (588. oldal).

9.3.24 PCMCIA
A cardmgr már nem kezeli a PC-kártyákat. Helyette a Cardbus kártyákkal és más
alrendszerekkel együtt a kernelmodul kezeli azokat. Minden szükséges műveletet a
hotplug hajt végre. A pcmcia indítási parancsfájl törölve lett és a cardctl parancs
a pccardctl paranccsal lett helyettesítve. További információk az /usr/share/
doc/csomagok/pcmciautils/README.SUSE fájlban találhatók.

9.3.25 D-BUS beállítása a .xinitrc fájlban a
folyamatközi kommunikációhoz
Számos alkalmazás támaszkodik a D-BUS-ra a folyamatközi kommunikáció (IPC) során.
A dbus-launch hívása indítja el a dbus-daemon programot. Az /etc/X11/
xinit/xinitrc az ablakkezelő indítására a dbus-launch parancsot használja.
Ha van helyi ~/.xinitrc fájlja is, akkor azt megfelelően módosítani kell. Ellenkező
esetben az olyan alkalmazások, mint az f-spot, a banshee, a tomboy vagy a Network
Manager banshee lehet, hogy nem fog működni. Mentse el a régi ~/.xinitrc fájlt,
majd másolja át az új sablonfájlt a saját könyvtárába a következő paranccsal:
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cp /etc/skel/.xinitrc.template ~/.xinitrc
Végül írja be a kívánt módosításokat az elmentett .xinitrc fájlból.

9.3.26 Az NTP-vel kapcsolatos fájlok át
lettek nevezve
Az LSB-vel (Linux Standard Base) való kompatibilitás érdekében a legtöbb konfigurációs fájl és inicializáló parancsfájl az xntp névről át lett nevezve az ntp névre. Az új
fájlnevek a következők:
• /etc/slp.reg.d/ntp.reg
• /etc/init.d/ntp
• /etc/logrotate.d/ntp
• /usr/sbin/rcntp
• /etc/sysconfig/ntp

9.3.27 Fájlrendszer-változási értesítés
GNOME-alkalmazásokhoz
A helyes funkcionalitás érdekében a GNOME-alkalmazások igénylik a fájlrendszerváltozási értesítések támogatását. Csak helyi fájlrendszerek esetén telepítse a gamin
csomagot (ez a javasolt módszer), vagy futtassa a FAM démont. Távoli fájlrendszerek
esetén futtassa a FAM-ot mind a kiszolgálón, mint a kliensen, és nyissa meg a tűzfalat
a FAM RPC-hívásainak az átengedéséhez.
A GNOME (a gnome-vfs2 és a libgda) tartalmaz egy burkolót, amelyik kiválasztja a
gamin vagy fam programokat a fájlrendszer-változási értesítések biztosítására:
• Ha a FAM démon nem fut, akkor a gamin a javasolt (ok: az inotify-t csak a gamin
támogatja és ez helyi fájlrendszerek esetén hatékonyabb).
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• Ha a FAM démon fut, akkor a FAM a javasolt (ok: ha a FAM fut, akkor valószínűleg
szükség van távoli értesítésre, amelyet csak a FAM támogat).

9.3.28 FTP-kiszolgáló (vsftpd) indítása
Alapértelmezés szerint a xinetd már nem indítja el a vsftpd FTP-kiszolgálót. Ez
most már egy önálló démon, amelyet a YaST futásszint-szerkesztőjével lehet beállítani.

9.3.29 Firefox 1.5: URL-megnyitási parancs
Firefox 1.5 használata esetén megváltozott az a módszer, ahogy az alkalmazások to
megnyithatnak egy Firefox-példányt vagy -ablakot. Az új módszer már egy ideje elérhető
volt a korábbi verziókban, ahol a viselkedést a burkoló parancsfájl valósította meg.
Ha az alkalmazás nem használja a mozilla-xremote-client vagy firefox
-remote parancsokat, akkor semmit nem kell módosítani. Ellenkező esetben az új
parancs egy URL megnyitásához a firefox url, és nem számít, hogy a Firefox
fut-e már vagy sem. Ha már fut, akkor egyszerűen csak követi a Hivatkozások megnyitása más alkalmazásokból részben beállított viselkedést.
A parancssorból a viselkedés a firefox -new-window url vagy firefox
-new-tab url paraméterekkel befolyásolható.
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Ez a fejezet az alábbi témakörökkel foglalkozik:
• 10.1. szakasz - A GConf használata az alapértelmezésekhez (236. oldal)
• 10.2. szakasz - Menük testreszabása (260. oldal)
• 10.3. szakasz - Témák telepítése (273. oldal)
• 10.4. szakasz - Betűkészletek beállítása (279. oldal)
• 10.5. szakasz - MIME-típusok (281. oldal)
• 10.6. szakasz - Képernyővédők beállítása (283. oldal)
• 10.7. szakasz - Munkamenetek kezelése (285. oldal)
• 10.8. szakasz - Teljesítménynövelés (286. oldal)
• 10.9. szakasz - Rejtett könyvtárak (295. oldal)
• 10.10. szakasz - Biztonsági megjegyzés az SMB-nyomtatók beállításával kapcsolatban (297. oldal)
• 10.11. szakasz - A GNOME asztali környezet funkcióinak letiltása (298. oldal)
• 10.12. szakasz - Az alkalmazások automatikus indítása (301. oldal)
• 10.13. szakasz - Tárolóeszközök automatikus csatolása és kezelése (301. oldal)
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• 10.14. szakasz - A preferált alkalmazások módosítása (302. oldal)
• 10.15. szakasz - Profilok kezelése a Sabayonnal (302. oldal)
• 10.16. szakasz - Dokumentumsablonok hozzáadása (306. oldal)

10.1 A GConf használata az
alapértelmezésekhez
A GConf egy rendszer az alkalmazások beállításainak tárolásához, amely leegyszerűsíti
a felhasználói beállítások adminisztrációját. A GConf segítségével a rendszergazdák
az alábbi feladatokat láthatják el:
• Kötelező értékek megadása adott beállításokhoz az összes felhasználó számára. Ez
szabályozza azt is, hogy a felhasználók frissíthetnek-e adott beállításokat.
• Alapértelmezett értékek megadása egyes beállításokhoz az összes felhasználó számára.
• A beállításokhoz a definíciós fájlokban megadott javasolt értékek használata.
• Dokumentáció elolvasása az egyes beállításokkal kapcsolatban.
A GConf ezenfelül az alkalmazásokat is értesíti, ha egy beállítás értéke megváltozik,
akár helyben, akár a hálózaton keresztül. Ha tehát módosít egy beállítást, akkor az azt
használó alkalmazások mind azonnal frissülnek.
A GConf része egy beállítás-adatbázis, ami sokban hasonlít egy egyszerű fájlrendszerhez.
Ez a fájlrendszer hierarchikus rendbe szervezett kulcsokat tartalmaz. Minden egyes
kulcs vagy egy könyvtár további kulcsokkal vagy van egy értéke. Az
/apps/metacity/general/titlebar_font kulcs például egy egész értéket
tartalmaz, amelyik a Metacity ablakkezelő címsorában használt betűkészlet méretét
adja meg.
A GConf az alábbi részekből áll:
• 10.1.1. szakasz - GConf-lerakat (237. oldal)
• 10.1.2. szakasz - GConf démon (242. oldal)
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• 10.1.3. szakasz - GConf parancssori eszköz (243. oldal)
• 10.1.8. szakasz - Konfigurációszerkesztő (258. oldal)

10.1.1 GConf-lerakat
A GConf-lerakatban minden beállítás egy kulcs-érték párként van megadva. A GConf
beállítási kulcsok a lerakat egyes elemei, amelyek az alkalmazások beállításainak felelnek
meg. Például az /apps/gnome-session/options/show_splash_screen
beállítási kulcs a Munkamenet-beállítások eszköz Nyitóképernyő megjelenítése bejelentkezéskor paraméterének felel meg. A GNOME asztali környezet felhasználói felülete nem fedi le a GConf-lerakat összes beállítási kulcsát. Például a Panelbeállítások
eszköznek nincs az/apps/panel/global/tooltips_enabled kulcsnak
megfelelő beállítása.
A lerakat felépítése egy egyszerű hierarchikus fájlrendszeréhez hasonló. Az alábbi
elemekből épül fel:
• Könyvtárak, amelyek a GConf-lerakatot használó alkalmazásoknak felelnek meg.
Például van egy /apps/metacity nevű könyvtár a fájlrendszerben.
• A beállítások kategóriáinak megfelelő alkönyvtárak. Például vagy egy /apps/
metacity/general nevű könyvtár a fájlrendszerben.
• Speciális fájlok, amelyek a könyvtárban található beállítási kulcsokat sorolják fel
és információt tartalmaznak a kulcsokról. A /system/http_proxy könyvtárban
például egy olyan fájl található, amelyik a HTTP proxy beállításaival kapcsolatos
kulcsokról tartalmaz információt.
• A /schemas könyvtárban az összes beállítási kulcsot leíró fájlok találhatók.
A beállítási kulcsok értékei általában egyszerűek: karaktersorozatok, egész számok
vagy ezek listái. A beállítási kulcs formátuma a lerakatban függ atttól a háttérmodultól,
amelyik a lerakatot kiolvassa. Alább látható egy példa a /desktop/gnome/interface/font_name beállítási kulcsra, ha egy XML háttérmodul olvassa a lerakatot:
<entry name=”font_name” mtime=”1038323555” muser=”user123” type=”string”>
<stringvalue>Sans 10</stringvalue>
</entry>
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MEGJEGYZÉS
A jelen ismertetőben, amikor egy beállítási kulcsra hivatkozunk, mindig hozzáírjuk a teljes elérési útját. Például a /desktop/gnome/interface alkönyvtárban található font_name beállítási kulcsra mindig úgy hivatkozunk, hogy
/desktop/gnome/interface/font_name.

GConf konfigurációs források
A GConf-lerakat egy sor tárolóhelyet tartalmaz, amelyeket konfigurációs forrásoknak
hívunk. A konfigurációs források listája az /etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/
gconf-version-number/ GConf elérési út fájlban található. Minden felhasználóhoz tartozik egy elérési út fájl. Az elérési út fájl az alábbi információkat adja meg az
egyes konfigurációs forrásokhoz:
• A lerakat olvasására szolgáló háttérmodul
• A lerakat jogosultságai
• A lerakat helye
A GConf elérési út fájl ezenfelül utasításokat is tartalmaz. Alapértelmezés szerint a
GConf elérési út fájl tartalma az alábbi:
xml:readonly:/etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory
include /etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/2/local-mandatory.path
include “$(HOME)/.gconf.path”
include /etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/2/local-defaults.path
xml:readwrite:$(HOME)/.gconf
xml:readonly:/etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults

Amikor a GConf egy beállítás értékét keresi, akkor a konfigurációs forrásokat az elérési
út fájlban megadott sorrendben olvassa ki. Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan vannak
leírva a konfigurációs források az elérési út fájlban:
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10.1 táblázat Konfigurációs források elérési út fájlban:
Konfigurációs forrás

Leírás

Kötelező

Ebben a konfigurációs forrásban a jogosultságok "Csak olvasható"-ra vannak állítva. A felhasználók nem írhatják felül a
forrás értékeit, tehát a forrás beállításai kötelezők.

Felhasználói

Ez a konfigurációs forrás a felhasználó saját könyvtárán belül,
a .gconf könyvtárban tárolódik. Amikor a felhasználó módosít
egy beállítást, az új beállítási adatok ezen a helyen kerülnek
rögzítésre.
A felhasználói konfigurációs forrás szerkesztéséhez a Konfigurációszerkesztő használható.

Alapértelmezés

Ez a konfigurációs forrás tartalmazza az alapértelmezett beállítások értékeit.

A konfigurációs forrásoknak az elérési út fájlban megadott sorrendje garantálja, hogy
a kötelező beállítások felülírják a felhasználói beállítások értékeit. A sorrend azt is garantálja, hogy a felhasználói beállítások felülírják az alapértelmezett beállításokat. A
GConf tehát a következő prioritási sorrendben alkalmazza a beállításokat:
1. Kötelező beállítások
2. Felhasználó által megadott beállítások
3. Alapértelmezett beállítások
A GConf elérési út fájl beágyazási (include) utasításaival a rendszergazdák további
konfigurációs forrásokat is megadhatnak:
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10.2 táblázat Egyéb konfigurációs források
Beágyazott konfigurációs forrás

Leírás

/etc/opt/gnome/opt/
gnome/gconf/2/
local-mandatory.path

Egy adott rendszer kötelező beállításainak értékeit
tárolja.

${HOME}/.gconf.path

A konfigurációs forrás helyét adja meg a felhasználó saját könyvtárában található .gconf.path
fájlban.

/etc/opt/gnome/opt/
gnome/gconf/2/
local-defaults.path

Egy adott rendszer alapértelmezett beállításainak
értékeit tárolja.

GConf-séma
A GConf-séma egy GConf-sémakulcs és egy GConf-sémaobjektum összefoglaló neve.
Az alábbi táblázat bemutatja a sémakulcsokat és a sémaobjektumokat, valamint a beállítási kulcsokkal való kapcsolatukat:
10.3 táblázat Sémakulcsok és objektumok
Elem

Leírás

Beállítási kulcs

Egy alkalmazás beállításának megfelelő elem a GConf-lerakatban.

Sémakulcs

Egy kulcs amely egy sémaobjektumot tárol egy beállítási
kulcshoz.

Sémaobjektum

A konfigurációs forrás egy eleme, amely információkat tárol
egy beállítási kulcsról, az alábbiakhoz hasonlókat:
• A beállítási kulcsot használó alkalmazás neve
• A beállítási kulcs értéktípusa (egész, logikai stb.)
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Elem

Leírás
• A beállítási kulcs alapértelmezett értéke
• Rövid leírás a beállítási kulcsról

Az alábbiakban példákat mutatunk a beállítási kulcsra, a sémakulcsra és a sémaobjektumra:
10.4 táblázat Példák beállítási kulcsra, sémakulcsra és sémaobjektumra
Beállítási kulcs: /desktop/gnome/interface/font_name
Sémakulcs:

/schemas/desktop/gnome/interface/font_name

Sémaobjektum: <schema>
<applyto>/desktop/gnome/interface/font_name</applyto>
<key>/schemas/desktop/gnome/interface/font_name</key>
<owner>gnome</owner> <type>string</type>
<default>Sans 10</default> <locale name=”C”>
<short>Alapértelmezett betűtípus</short>
<long>A gtk+ által használt alapértelmezett
betűtípus neve.</long> </locale>
A sémakulcs egy beállítási kulcshoz rendelhető. Például az alábbi
/desktop/gnome/interface/font_name kulcs tartalmaz egy sémakulcsot:
<entry name=”font_name” mtime=”1034873859”
schema=”/schemas/desktop/gnome/interface/font_name”/>

Amikor a sémakulcsot egy beállítási kulcshoz rendeli, a beállítás a sémakulcs sémaobjektumában megadott javasolt értéket használja. A javasolt érték a sémaobjektum <default> elemében található. Alapértelmezés szerint az alapértelmezett konfigurációs
forrás összes beállítási kulcsa sémakulcsokhoz van rendelve.
A sémák általában az alapértelmezett konfigurációs forrásban tárolódnak.
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GConf sémadefiníciós fájlok
A sémák sémadefiníciós fájlokból generálódnak. A sémadefiníciós fájl adja meg egy
adott alkalmazás összes kulcsának jellemzőit. A sémadefiníciós fájlok kiterjesztése
.schemas.
A sémadefiníciós fájlok a /etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/schemas
könyvtárban találhatók. Új konfigurációs források a sémadefiníciós fájlok alapján
hozhatók létre.
Egyes sémadefiníciós fájlok szorosan kapcsolódnak a GNOME asztali környezet felhasználói felületének egyes részeihez. A system_http_proxy.schemas például a Hálózati
proxy beállítása eszközhöz kapcsolódik. Más sémadefiníciós fájlok tartalmazhatnak
olyan beállítási kulcsokat, amelyek nem jelennek meg a GNOME asztali környezet
felhasználói felületén. Ilyen például az /apps/panel/global/tooltips
_enabled kulcs.
A GNOME asztali környezet felhasználói felületének egyes részein találhatók olyan
beállítások, amelyek egynél több sémadefiníciós fájl beállítási kulcsainak felelnek meg.
A Gyorsbillentyűk beállítási eszköz például olyan beállításokat tartalmaz, amely tartalmaz kulcsokat a panel-global-config.schemas és a metacity.schemas fájlból is.

10.1.2 GConf démon
A GConf démon neve gconfd-2. Ez értesíti az alkalmazásokat arról, ha egy beállítás
értéke módosult. Tegyük fel például, hogy úgy dönt, csak ikonokat akar megjeleníteni
az eszköztárakban a Menük és eszköztárak beállítási eszközzel. Amikor beállítja ezt a
paramétert az eszközben, az összes nyitott alkalmazás eszközsora azonnal frissül. A
démon működhet helyileg, de akár hálózaton keresztül is.
A GConf démonból felhasználónként fut egy példány. Ez a démon nem foglalkozik
olyan összetett problémákkal, mint a hitelesítés vagy az adatok biztonsága. A démon
indulásakor betölti a GConf elérési út fájlt. Szintén ez a démon kezeli az alkalmazások
és a konfigurációs források közötti összes hozzáférést.
Amikor egy alkalmazás lekéri egy beállítási kulcs értékét, a démon végigkeresi a konfigurációs forrásokat az alábbiak szerint:
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1. Keresi a beállítási kulcs értékét minden egyes konfigurációs forrásban, az elérési
út fájlban megadott sorrendben.
2. Ha megtalálta az értéket, visszaadja.
3. Ha nem találja az értéket, akkor a beállítási kulcsnak megfelelő sémakulcsot keresi
az egyes konfigurációs forrásokban, az elérési út fájlban megadott sorrendben.
4. Ha megtalálta a sémakulcsot, ellenőrizi a sémakulcs értékét.
5. Ha a sémakulcs értéke egy sémaobjektum, akkor visszaadja a sémaobjektum
<default> elemében javasolt értéket.
A GConf démon ezenfelül gyorsítótárba is rakja a beállítási kulcsok értékeit. Minden
alkalmazás ezt a gyorsítótárat használja, tehát az alkalmazásoknak elegendő egyszer
elérni a konfigurációs forrásokat.
A GConf démon leállításához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --shutdown

10.1.3 GConf parancssori eszköz
A GConf-hoz tartozik egy gconftool-2 nevű parancssori eszköz is. A gconftool-2 eszközzel az alábbi feladatok végezhetők el:
• Kulcsok értékeinek beállítása
• Kulcsok értékeinek a megjelenítése
• Sémák telepítése sémadefiníciós fájlokból egy alkalmazás telepítésekor
A /desktop/gnome könyvtárban és alkönyvtáraiban található összes kulcs értékeinek
kiíratásához például használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --recursive-list /desktop/gnome

Az alábbi táblázat felsorolja a gconftool-2 parancs néhány paraméterét:

GNOME konfiguráció rendszergazdák számára

243

10.5 táblázat A gconftool-2 paraméterei
Paraméter

Funkció

--all-dirs

A megadott könyvtár összes alkönyvtárát írja ki.

--all-entries

A megadott könyvtár összes kulcsának értékeit
írja ki.

--config-source=
konfigurációs_forrás

A --direct paraméterrel együtt használva
megadja a használni kívánt konfigurációs forrást.
Ha nem ad meg konfigurációs forrást ezzel a paraméterrel, akkor a parancs az elérési út fájlban található összes konfigurációs forráson lefut.

--direct

A --config-source paraméterrel együtt a
konfigurációs források közvetlen elérésére szolgál.
A paraméter használatakor a GConf megkerüli a
kiszolgálót. A paraméter használata előtt győződjön meg róla, hogy nem fut a GConf démon (a
gconfd-2).

--dump

Egy listát készít, amely a megadott GConf-lerakatkönyvtár összes beállítási kulcsát tartalmazza. A
lista tartalmazza az összes kulcs XML-leírását egy
<gconfentryfile> elemben.
Például az e paraméterrel elindított parancs kimenete átirányítható egy fájlba, amely felsorolja az
adott panelbeállítások összes kulcsát. A fájl később
használható a --load paraméterhez.
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--get

Megjeleníti a megadott beállítási kulcs értékét.
Megjeleníti továbbá a megadott sémakulcs sémaobjektumában található elemek értékeit.

--help

Súgóüzenetet jelenít meg a gconftool-2 parancsról és a vele használható paraméterekről.
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Paraméter

Funkció

--load= fájlnév

A konfigurációs forrásban található aktuális
könyvtár beállítási kulcsainak értékeit beállítja a
megadott fájlban található értékekre. A megadott
fájlnak a kulcsok XML-leírásait egy
<gconfentryfile> elemben kell tartalmaznia.

--long-desc= leírás

A --set-schema paraméterrel együtt használva megadható egy sémakulcs hosszú leírása.

--makefile-install-rule Telepíti a sémadefiníciós fájlokat az alkalmazásokba.
--owner=

tulajdonos

A --set-schema paraméterrel együtt használva megadható egy sémakulcs tulajdonosa.

--recursive-list

A megadott könyvtár összes alkönyvtárában található összes beállítási kulcs értékeit írja ki.

--recursive-unset

Visszaállítja egy könyvtár összes alkönyvtárában
található összes beállítási kulcs értékét a felhasználói beállításokról az alapértelmezett konfigurációs forrás beállításaira.

--set

Beállítja egy beállítási kulcs értékét és kiírja ezt
az értéket a felhasználó konfigurációs forrásába.
A --type paraméterrel együtt használva megadhatja a beállítani kívánt érték típusát is. Az
alábbi parancs például beállítja az
/apps/gnome-terminal/profiles/Default/background_color
key értékét a felhasználó konfigurációs forrásában:
gconftool-2 --set
“/apps/gnome-terminal/profiles/Default/background_color”
--type string “#000000”
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Paraméter

Funkció
A --direct és a --config-source paraméterrel együtt használva az érték kiírható másik
konfigurációs forrásba is.

--set-schema

Beállítja egy sémakulcs attribútumának az értékét
és kiírja ezt az értéket az alapértelmezett konfigurációs forrásba.
Az alábbi paraméterekkel együtt használva adja
meg a frissíteni kívánt attribútumot:
• --type
• --short-desc
• --long-desc
• --owner
Az alábbi parancs például beállítja az
/apps/gnome-terminal/profiles/Default/background_color
kulcs sémakulcsában a rövid leírást:
gconftool-2 --set-schema
“/schemas/apps/gnome-terminal/profiles/Default/background_color”
--short-desc “Default background color of
terminal”
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--short-desc= leírás

A --set-schema paraméterrel együtt használva megadható egy sémakulcs rövid leírása.

--shutdown

Leállítja a GConf démont.

--type= adattípus

Egy beállítási kulcs értékének megadásakor meghatározza az adattípust. Ez a paraméter használható
akkor is, amikor egy sémakulcs-attribútum értékét
adja meg. Érvényes adattípusok az alábbiak:
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Paraméter

Funkció
• bool (logikai)
• float (lebegőpontos)
• int (egész)
• list (lista)
• pair (pár)
• string (karaktersorozat)

--unset

Visszaállítja egy beállítási kulcs értékét a felhasználói beállításról az alapértelmezett konfigurációs
forrás beállítására.

--usage

Rövid súgóüzenetet jelenít meg a gconftool-2
parancsról és a vele használható paraméterekről.

10.1.4 A beállítások értékeinek megadása
Egy beállítási kulcshoz megadható egy kötelező érték vagy egy alapértelmezett érték.
Mielőtt átállítja a felhasználók kötelező vagy alapértelmezett beállítási értékeit, ügyeljen
rá, hogy a GConf démon egyik felhasználónál se fusson.
FONTOS
Mielőtt átállítja a felhasználók kötelező vagy alapértelmezett beállítási értékeit,
gondoskodjon róla, hogy az összes felhasználó kijelentkezzen.
Egy beállítási kulcs kötelező vagy alapértelmezett értékének beállításához használja a
gconftool-2 parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source configuration-source --type data-type
--set preference-keyvalue
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Ha például be akarja állítani, hogy a wwwproxy.xyz.com legyen a kötelező HTTP
proxygép, használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type string
--set /system/http_proxy/host wwwproxy.xyz.com

A felhasználó nem fogja tudni felülbírálni a beállítás értékét.
A gconftool-2 parancs használható alapértelmezett értékek megadására is. Ha például
ötre akarja állítani a munkaterületek alapértelmezett számát, használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type int
--set /apps/metacity/general/num_workspaces 5

A felhasználó felülbírálhatja a beállítás értékét.

10.1.5 Általános beállítások megadása
Az alábbi szakaszokban leírjuk, hogyan lehet kötelező vagy alapértelmezett értékek
rendelni az általános beállításokhoz:
• „HTTP proxybeállítások” szakasz (248. oldal)
• „Nyomtatásvezérlő beállításai” szakasz (249. oldal)
• „Munkaterületek számának beállítása” szakasz (249. oldal)
• „Billentyűzet-akadálymentesítési beállítások” szakasz (250. oldal)
• „Gyorsbillentyű-beállítások” szakasz (250. oldal)
• „Gyorsbillentyű-beállítások” szakasz (250. oldal)

HTTP proxybeállítások
A HTTP proxybeállítások megadásához a /system/http_proxy/ hely beállítási
kulcsainak értékeit kell módosítani. Az alábbi paranccsal állíthat be például egy kötelező
értéket a HTTP proxygéphez:
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gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type string
--set /system/http_proxy/host proxy-name

Az alábbi paranccsal pedig egy alapértelmezett értéket állíthat be a HTTP proxygéphez:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type string
--set /system/http_proxy/host proxy-name

A HTTP-proxyval kapcsolatos számos egyéb beállítás is megadható. További információ
a system_http_proxy.schemas sémadefiníciós fájlban található.

Nyomtatásvezérlő beállításai
A nyomtatásvezérlő beállításainak megadásához az /apps/gnome-print-manager
location hely beállítási kulcsainak értékeit kell módosítani. Ha például nem szeretné,
hogy a felhasználók megtekinthessék a többi felhasználó nyomtatási feladatait, állítsa
be a következő kötelező értéket:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type bool --set
/apps/gnome-print-manager/show_all_jobs false

A beállítás alapértelmezett értékének megadásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set
/apps/gnome-print-manager/show_all_jobs false

A nyomtatásvezérlővel kapcsolatos számos egyéb beállítás is megadható. További információ a gnome-print-manager.schemas sémadefiníciós fájlban található.

Munkaterületek számának beállítása
A munkaterületek kötelező számának megadásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type int --set
/apps/metacity/general/num_workspaces integer
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A munkaterületek alapértelmezett számának megadásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type int --set
/apps/metacity/general/num_workspaces integer

Az ablakkezelővel kapcsolatos számos egyéb beállítás is megadható. További információ
a metacity.schemas sémadefiníciós fájlban található.

Billentyűzet-akadálymentesítési beállítások
A billentyűzet-akadálymentesítési beállítások megadásához a /desktop/gnome/
accessibility/keyboard hely beállítási kulcsainak értékeit kell módosítani.
Ha például meg akar adni egy kötelező értéket, hogy a billentyűzet-akadálymentesítési
funkciók legyenek bekapcsolva, használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type bool --set
/desktop/gnome/ accessibility/keyboard/enable true

A beállítás alapértelmezett értékének megadásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set
/desktop/gnome/
accessibility/keyboard/enable false

A billentyűzet-akadálymentesítéssel kapcsolatos számos egyéb beállítás is megadható.
További információ a desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas
sémadefiníciós fájlban található.

Gyorsbillentyű-beállítások
A gyorsbillentyű-beállítások megadásához a /apps/
metacity/global_keybindings hely beállítási kulcsainak értékeit kell módosítani. Tegyük fel, hogy szeretné, hogy a felhasználók csak az Alt+F3 gyorsbillentyűvel
nyithassák meg az Alkalmazás futtatása párbeszédablakot. Ezt kötelező értékként az
alábbi paranccsal állíthatja be:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set
/apps/metacity/global_keybindings ’<Alt>F3’
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Egyéb gyorsbillentyű-beállítások is megadhatók. További információ a metacity
.schemas sémadefiníciós fájlban található.

Panel- és panelobjektum-beállítások
A panel-default-setup.entries fájl a GNOME asztali környezet paneljeinek alábbi részleteit írja le:
• A panelek száma
• A panelek típusa
• A panelek tulajdonságai
• A panelek tartalma
Az egyes panelek és of panelobjektumok beállítása összetett feladat. Először meg kell
ismernie a panel-default-setup.entries fájl felépítését. További információ: „Az egyes
panelek és panelobjektumok megadása” szakasz (251. oldal).
Az egyes panelek és panelobjektumok beállításainak megadásához egy konfigurációs
forrás számos beállításának az értékét kell módosítani. A legegyszerűbb módja ennek
gconftool-2 parancs használata a --dump és --load paraméterekkel. További információ: „Egyedi panelek és panelobjektumok beállításai” szakasz (254. oldal).

Az egyes panelek és panelobjektumok megadása
A panel-default-setup.entries fájlban találhatók szakaszok, amelyek a
paneleket és a panelek tartalmát írják le, és értékek határoznak meg sémakulcsokhoz.
Ez a fájl az /etc/opt/gnome/gconf/schemas könyvtárban található.
A panel-default-setup.entries fájl felépítése:
1. A GNOME asztali környezet általános panelstruktúráját, kisalkalmazásait és egyéb
panelobjektumokat meghatározó kulcsok.
A GNOME asztali környezetben megjelenő panelek, panelobjektumok és kisalkalmazások számát az alábbi kulcsok határozzák meg:
• /apps/panel/default_setup/general/toplevel_id_list
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• /apps/panel/default_setup/general/object_id_list
• /apps/panel/default_setup/general/applet_id_list
A kulcsok azonosítókat is rendelnek az egyes panelekhez, panelobjektumokhoz
és kisalkalmazásokhoz. A panel-default-setup.entries fájlból vett alábbi példa azt
határozza meg, hogy egy adott panel megjelenjen a GNOME asztali környezetben:
<entry>
<key>toplevel_id_list</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/general/toplevel_id_list
</schema_key>
<value>
<list type=”string”>
<value>
<string>bottom_panel</string>
</value>
</list>
</value>
</entry>

A panel-default-setup.entries fájlban a bottom_panel azonosítja
az alsó panelt.
2. A panelek egyes tulajdonságait meghatározó kulcsok.
A paneltulajdonság-kulcsok a következő módon szerveződnek:
/apps/panel/default_setup/toplevels/panel-name/panel-property-key

Az /apps/panel/default_setup/toplevels/bottom_panel/size
kulcs például az alsó panel méretét adja meg.
3. A panelobjektumokat, a panelobjektumok tulajdonságait és az objektumokat tartalmazó paneleket meghatározó kulcsok.
A panel-default-setup.entries fájlból vett alábbi példa azt adja meg, hogy az alsó
panel bal oldalán legyen egy főmenü objektum:
<entrylist base=”/apps/panel/default_setup/objects/main_menu”>
<entry>
<key>object_type</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/object_type</schema_key>
<value>
<string>menu-object</string>
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</value>
</entry>
<entry>
<key>toplevel_id</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/toplevel_id</schema_key>
<value>
<string>bottom_panel</string>
</value>
</entry>
<entry>
<key>position</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/position</schema_key>
<value>
<int>0</int>
</value>
</entry>
.
.
.
</entrylist>

4. A kisalkalmazásokat, a kisalkalmazások tulajdonságait és az kisalkalmazásokat
tartalmazó paneleket meghatározó kulcsok.
A panel-default-setup.entries vett alábbi példa azt adja meg, hogy
az alsó panelen legyen egy Ablaklista kisalkalmazás:
<entrylist base=”/apps/panel/default_setup/applets/window_list”>
<entry>
<key>object_type</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/object_type
</schema_key>
<value>
<string>bonobo-applet</string>
</value>
</entry>
<entry>
<key>toplevel_id</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/toplevel_id
</schema_key>
<value>
<string>bottom_panel</string>
</value>
</entry>
<entry>
<key>position</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/position
</schema_key>
<value>
<int>2</int>
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</value>
</entry>
.
.
.
<entry>
<key>bonobo_iid</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/bonobo_iid_type</schema_key>
<value>
<string>OAFIID:GNOME_WindowListApplet</string>
</value>
</entry>
</entrylist>

Az OAFIID a kisalkalmazás egyedi azonosítója. Egy adott kisalkalmazás OAFIIDjának kikereséséhez nézze meg a kisalkalmazás .server fájlját az /usr/lib/
bonobo/servers könyvtárban. Az alábbi részlet a GNOME_Wncklet
_Factory.server fájlból például az Ablaklista kisalkalmazás OAFIID azonosítóját adja meg:
<oaf_server iid=”OAFIID:GNOME_WindowListApplet”
type=”factory” location=”OAFIID:GNOME_Wncklet_Factory”>

Egyedi panelek és panelobjektumok beállításai
1 Jelentkezzen be egy GNOME-munkamenetbe, majd állítsa be a paneleket igény
szerint.
2 A gconftool-2 parancssori eszköz --dump paraméterét használva állítson
elő egy fájlt panelkonfiguráció XML-leírásával.
A --dump paraméter egy listát készít, amely a megadott GConf-lerakatkönyvtár
összes beállítási kulcsát tartalmazza.
Az alábbi parancs például elkészíti a alapértelmezett panelkonfiguráció XMLleírását egy my-panel-setup.entries nevű fájlban:
gconftool-2 --dump /apps/panel/profiles/default > my-panel-setup.entries

3 Nyissa meg a my-panel-setup.entries fájlt egy szövegszerkesztőben,
majd módosítsa a fájlt igény szerint.
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Lehet például, hogy meg akarja változtatni az asztal bejegyzésfájljainak a helyét.
Alább látható egy részlet a --dump paraméterrel előállított fájlból:
<entry>
<key>objects/object_16/launcher_location</key>
<schema_key>/schemas/apps/panel/objects/launcher_location
</schema_key>
<value>
<string>hadjaha-00adce02f7.desktop</string>
</value>
</entry>

A fenti példában a hadjaha-00adce02f7.desktop hivatkozást akarja átírni egy globálisan elérhető asztalbejegyzés-fájlra.
Amikor előállítja a panelkonfigurációt a --dump paraméterrel, a panelobjektumok pozíciói abszolút pozíciók. Lehet, hogy ezeket relatív pozíciókká kívánja
változtatni. A panel bal szélén található objektum pozícióértéke 0. A következő
objektum pozícióértéke 1 és így tovább. Ha azt akarja, hogy az objektumok pozíciói a panel jobb oldalához legyenek relatívan megadva, akkor a right_stick
kulcs értéke legyen True.
4 A gconftool-2 parancssori eszköz --load paraméterével állítsa be az
alapértelmezett konfigurációs forrás értékeit a my-panel-setup.entries
fájlban található értékekre.
Az alábbi parancs például beállítja az alapértelmezett konfigurációs forrás kulcsainak értékeit a my-panel-setup.entries fájl megfelelő kulcsainak az értékeire:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --load
my-panel-setup.entries

10.1.6 A megjelenéssel kapcsolatos
beállítások
Az alábbi szakaszokban leírjuk, hogyan lehet kötelező vagy alapértelmezett értékeket
rendelni a megjelenéssel kapcsolatos beállításokhoz:
• „Panel- és panelobjektum-beállítások” szakasz (251. oldal)
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• „Háttérbeállítások” szakasz (256. oldal)
• „Nyitókép-beállítások” szakasz (257. oldal)

A betűkészletek beállításai
A betűkészlet beállításainak megadásához két beállítási kulcs értékeit kell módosítani.
Az alábbi táblázat bemutatja a módosítandó kulcsokat és a felhasználói felület azon
részét, amelyre a kulcsok vonatkoznak:
10.6 táblázat Betűkészlet-beállítási kulcsok
GConf-hely

Felhasználói felület komponense

/desktop/gnome/interface/
font_name

Betűkészlet-beállítási eszköz, alkalmazásbetűkészlet paraméter

/apps/nautilus/preferences/ Betűkészlet-beállítási eszköz, asztalbetűkészlet paraméter
desktop_font
Ha például a Sans 12-t akarja megadni kötelező alkalmazás-betűkészletként, használja
az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set
/desktop/gnome/interface/font_name “Sans 12"

Ha a Palatino 12-t akarja megadni kötelező asztal-betűkészletként, használja az alábbi
parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type string --set
/apps/nautilus/preferences/desktop_font “palatino 12"

Háttérbeállítások
Az asztal hátterének beállításaihoz a /desktop/gnome/background hely beállítási kulcsainak értékeit kell módosítani. Az alábbi paranccsal állíthat be például egy
kötelező háttérképet:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set
/desktop/gnome/background/picture_filename filename.png
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A beállítás alapértelmezett értékének megadásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type string --set
/desktop/gnome/background/picture_filename filename.png

Egyéb háttérbeállítások is megadhatók. További információ a desktop_gnome
_background.schemas sémadefiníciós fájlban található.

Nyitókép-beállítások
A nyitókép beállításainak megadásához az /apps/gnome-session/options/
hely beállítási kulcsainak értékeit kell módosítani. Ha például azt akarja, hogy a felhasználók egyáltalán ne lássanak nyitóképet, adja meg a következő kötelező értéket:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.mandatory --type bool --set
/apps/gnome-session/options/show_splash_screen false

A beállítás alapértelmezett értékének megadásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source
xml:readwrite:/etc/opt/gnome/gconf/gconf.xml.defaults --type bool --set
/apps/gnome-session/options/show_splash_screen false

Egyéb nyitókép-beállítások is megadhatók. További információ a gnome-session.schemas
sémadefiníciós fájlban található.

10.1.7 Az alapértelmezett beállításértékek
visszaállítása
Egy felhasználó alapértelmezett beállításértékeinek visszaállításához használja az
alábbi parancsot:
gconftool-2 --direct --config-source user-configuration-source
--recursive-unset

A user-configuration-source helyére a felhasználó saját könyvtárának
.gconf könyvtárában található konfigurációs forrást kell írni.
Ez a parancs visszaállítja az összes alkönyvtárban található összes beállítási kulcs értékét
a felhasználói beállításokról az alapértelmezett konfigurációs forrás beállításaira.
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10.1.8 Konfigurációszerkesztő
A Konfigurációszerkesztő (GConf-szerkesztő) segítségével tekinthetők meg és módosíthatók egy GConf-lerakat kulcsainak értékei.
A Konfigurációszerkesztő megnyitása:
1 Nyomja meg az Alt+F2 billentyűket az Alkalmazás futtatása párbeszédablak
megnyitásához.
2 Írja be, hogy gconf-editor, majd kattintson a Futtatás gombra.
10.1 ábra A Konfigurációszerkesztő ablaka

A Konfigurációszerkesztő ablak a következő részekből áll:
Fa
Itt navigálhat a GConf-lerakat könyvtáraiban és alkönyvtáraiban. Ebben az ablakrészben jelenítse meg azokat a kulcsokat, amelyeket azután a módosítási ablakrészben módosítani kíván. A fa az ablak bal szélső részén látható.
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Módosítás
Megjeleníti a kiválasztott GConf-lerakat könyvtár kulcsait. Ebben az ablakrészben
választhatja ki a módosítani kívánt kulcsokat és itt módosíthatja a kulcsok értékeit.
A módosítás ablakrész az ablak jobb felső részében látható.
A módosítás ablakrészben a kulcsok melletti ikonok jelzik, hogy milyen típusú érték
adható meg a kulcsnak. A /system/http_proxy/use_http_proxy kulcs
melletti pipa például azt jelzi, hogy a kulcsnak logikai értéket lehet adni.
Az ikonok azt is jelzik, ha a kulcs értéke nem módosítható. A sémakulcs melletti
kulcs ikon például azt jelzi, hogy a kulcs értéke nem módosítható.
Dokumentáció
Az éppen kiválsztott kulcs dokumentációját jeleníti meg. Ebben az ablakrészben
olvashat további részleteket a GConf beállítási kulcsairól.
A kulcsok nevei kimásolhatók a vágólapra, és beszúrhatók egy másik alkalmazásba. A
kulcsokhoz könyvjelzők is rendelhetők.

Egy kulcs értékének módosítása
1 A fa ablakrészben jelenítse meg azokat a kulcsokat, amelyeket azután a módosítási ablakrészben módosítani kíván.
2 Kattintson a módosítani kívánt kulcsra.
3 Egy egész vagy karaktersorozat típusú kulcs értékének módosításához kattintson
a kulcs Érték oszlopára, majd írja be a kulcs új értékét.
4 Egy logikai kulcs értékének módosításához kattintson a kulcs Érték oszlopára.

Kulcs nevének átmásolása
1 A módosítás ablakrészben kattintson annak a kulcsnak a nevére, amelyiknek a
nevét át kívánja másolni.
2 Kattintson a Szerkesztés > Kulcsnév másolása menüpontra.
3 Ha kívánja, a kulcs nevét beillesztheti egy másik alkalmazásba.
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Könyvjelzők használata a kulcsokhoz
A könyvjelzők között szereplő kulcs eléréséhez egyszerűen csak válassza ki a kulcsot
a Könyvjelzők menüből.

Könyvjelző hozzáadása
1 A módosítás ablakrészben kattintson arra a kulcsra, amelyet fel kíván venni a
könyvjelzők közé.
2 Kattintson a Könyvjelzők > Könyvjelző hozzáadása menüpontra.

Könyvjelző törlése
1 Kattintson a Könyvjelzők > Könyvjelző szerkesztése menüpontra.
Megjelenik a Könyvjelző szerkesztése párbeszédablak.
2 Válasszon ki egy könyvjelzőt a baloldali listából, majd kattintson a Törlés
gombra.
3 Kattintson a Bezárás gombra.

10.2 Menük testreszabása
A SUSE Linux Enterprise10 az alábbi módokon teszi lehetővé a menük szerkesztését:
• 10.2.1. szakasz - A GNOME főmenü testreszabása az Alacarte alkalmazással
(261. oldal)
• 10.2.2. szakasz - GNOME-menük testreszabása asztali és könyvtárbejegyzés fájlokkal (269. oldal)
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10.2.1 A GNOME főmenü testreszabása az
Alacarte alkalmazással
A GNOME főmenüjének testreszabására az Alacarte alkalmazás szolgál. A felhasználók
saját menüket készíthetnek, a rendszergazdák pedig testreszabhatják a menüket a számítógépen fiókkal rendelkező összes felhasználó számára. Az egész rendszerre kiterjedően meghatározott menü más számítógépekre is átvihető.
MEGJEGYZÉS
A főmenü módosításai nem íródnak felül a rendszer későbbi frissítésekor. A
módosítások a legfrissebb menünézet előállítása után történnek meg.
Ez a szakasz a következő témaköröket tartalmazza:
• „Az Alacarte telepítése” szakasz (261. oldal)
• „Az Alacarte indítása” szakasz (262. oldal)
• „A menü szerkesztése” szakasz (263. oldal)
• „Rendszerszintű menü módosítása” szakasz (268. oldal)
• „Rendszerszintű menü szétosztása más számítógépekre” szakasz (269. oldal)

Az Alacarte telepítése
Az Alacarte a SUSE Linux Enterprise Desktop telepítésekor nem települ automatikusan.
Az Alacarte telepítéséhez:
1 Kattintson a Számítógép / Vezérlőpult / Rendszer / YaST menüpontokra.
Megnyílik a YaST-vezérlőpult.
2 (Feltételes) Ha a rendszer felszólítja, adja meg a root jelszót.
3 Kattintson a Szoftver / Szoftver hozzáadása és eltávolítása menüpontra.
4 A keresőmezőbe írja be, hogy alacarte, majd kattintson a Keresés gombra.
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5 Válassza ki az alacarte csomagot, majd kattintson az Elfogadás gombra.
6 Amikor a rendszer felszólítja, helyezze be a jelzett telepítési adathordozót.
Ha például CD-ket használ, akkor helyezze be a SUSE Linux Enterprise Desktop
2. CD-jét.
7 Kattintson az OK gombra.
Várjon egy kis ideig, amíg a rendszer megvizsgálja a függőségeket, majd telepíti
az Alacarte-ot.
8 A kérdésre, hogy kíván-e több csomagot telepíteni, válaszoljon Nem-mel.
Az Alacarte települt és két új ikon került fel a GNOME Vezérlőpultra.

Az Alacarte indítása
1 Kattintson a Számítógép / Vezérlőpult / Megjelenés menüpontra.
2 Kattintson a Főmenü-szerkesztő menüpontra.
Két Főmenü-szerkesztő ikon van. Húzza rájuk az egeret, hogy lássa, melyik
szolgál a rendszerszintű módosításokra és melyik a saját menühöz. Ha a menüt
az összes felhasználó számára módosítani akarja (vagy más számítógépekre át
kívánja vinni), használja a rendszerszintű szerkesztőt. A saját menü módosításához
használja a normál változatot.
Megjelenik a Menüelrendezés ablak.
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10.2 ábra Az Alacarte Menüelrendezés ablaka

Most már módosíthatja a menüt.

A menü szerkesztése
Ez a szakasz az alábbi módokat mutatja be a főmenü szerkesztésére:
• „Menüpontok keresése” szakasz (264. oldal)
• „Menüpontok átrendezése” szakasz (264. oldal)
• „Új elválasztók létrehozása” szakasz (265. oldal)
• „Menüpontok megjelenítése és elrejtése” szakasz (265. oldal)
• „Menüpontok törlése a főmenüből” szakasz (265. oldal)
• „Menüpontok átnevezése” szakasz (266. oldal)
• „Egy menüpont általános nevének módosítása” szakasz (266. oldal)
• „Új menüpontok hozzáadása a főmenühöz” szakasz (267. oldal)
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• „Az Új alkalmazások csoportban engedélyezett menüpontok maximális számának
módosítása” szakasz (268. oldal)
FONTOS
Az Alacarte első futtatásakor a menü módosításai nem lépnek érvényre az első
ki- és bejelentkezésig. Az első használat után a módosítások azonnal láthatók.
MEGJEGYZÉS
Az Alacarte egyes funkciói, például a csoportok egymásba ágyazása, illetve a
beszúrás-elválasztók, csak akkor használhatók, ha a GNOME menü régebbi
verzióit használja.

Menüpontok keresése
A Menüelrendezés ablak úgy van kialakítva, hogy a főmenü almenüi a baloldali Menük
listában láthatók, a kiválasztott menü menüpontjai pedig a jobboldali Menüpontok listában. Egy almenü csoportjai az adott almenü alá vannak beágyazva. Egy menüpont
kikereséséhez kattintson az almenü melletti nyílra a Menük listában, válassza ki a menüpontot tartalmazó csoportot, majd keresse ki a menüpontot a Menüpontok listában.
Például a Hangrögzítő alkalmazás kikeresése:
1 Indítsa el az Alacarte-ot („Az Alacarte indítása” szakasz (262. oldal)).
2 Kattintson a Menük lista Hang és video almenüjére, majd válassza ki a Felvétel
csoportot.
3 Keresse ki a Hangrögzítőt a Menüpontok listában.

Menüpontok átrendezése
Az Alacarte-tal megváltoztatható a menüpontok sorrendje a főmenüben. Például lehet,
hogy a gyakrabban használt alkalmazásokat a menü, vagy a csoportjuk tetejére akarja
tenni, hogy könnyebb legyen megtalálni őket.
Egy menüpont áthelyezéséhez kattintson rá és húzza az új helyére a menün belül. A
menüpont átrakható ugyanazon a menün belül másik helyre, de leejthető a Menük lista
egy másik elemére is, ha új menübe vagy csoportba kívánja tenni.
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Új elválasztók létrehozása
Az elválasztók vizuális segítséget nyújtanak a menüpontok könnyebb kikereséséhez a
menükben.
MEGJEGYZÉS
A GNOME menü jelenlegi verziója nem használ elválasztókat. Egy elválasztó
hozzáadása semmilyen hatással nem jár. A GNOME menü régebbi verzióinak
telepítése esetén használhat elválasztókat.
Elválasztó létrehozása:
1 Válassza ki a menüpontot afelett a terület felett, ahol az új elválasztót létre
akarja hozni.
Segítség a menüpontok kikereséséhez: „Menüpontok keresése” szakasz (264. oldal).
2 Kattintson az Új elválasztó pontra.
Az új elválasztó a Menüpontok lista kijelölt menüpontja felett jelenik meg. Az elválasztó,
csakúgy, mint bármely más menüpont, áthúzható másik helyre. Elválasztó törlése:
„Menüpontok törlése a főmenüből” szakasz (265. oldal).

Menüpontok megjelenítése és elrejtése
Egy menüpont megjelenítéséhez és elrejtéséhez keresse ki a menüpontot a Menüpontok
listából, majd jelölje meg vagy törölje a menüpont melletti négyzetet. Egy menüpont
elrejtésekor az továbbra is ott marad a Menüpontok listában, és bármikor újra megjeleníthető. Egy menüpont törlése a Menüpontok listából: „Menüpontok törlése a főmenüből”
szakasz (265. oldal).

Menüpontok törlése a főmenüből
Egy menüpont kétféle módon távolítható el a főmenüből:
• Ahhoz, hogy ne jelenjen meg a menüpont, de továbbra is ott maradjon a Menüpontok
listában, hogy bármikor később könnyen felvehesse a menübe, rejtse el a menüpontot
(„Menüpontok megjelenítése és elrejtése” szakasz (265. oldal)).
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• A menüpont végleges törléséhez a Menüpontok listából kattintson a jobb egérgombbal a menüpontra, majd a Törlés gombra.
MEGJEGYZÉS
Az elválasztókat nem lehet elrejteni. Csak felvenni és törölni lehet őket.
Ha újra meg akar jeleníteni egy törölt menüpontot, akkor fel kell vennie, ugyanúgy,
mint egy új alkalmazást. Az alkalmazások hozzáadásáról további információ: „Új menüpontok hozzáadása a főmenühöz” szakasz (267. oldal).

Menüpontok átnevezése
1 Keresse ki az átnevezni kívánt menüpontot („Menüpontok keresése” szakasz
(264. oldal)).
2 Kattintson a jobb egérgombbal a menüpontra, majd a Tulajdonságok menüpontra.
3 Cserélje le a menüpont aktuális nevét az újra, majd kattintson a Bezárás gombra.
A menüben a régi név helyett megjelenik az új.

Egy menüpont általános nevének módosítása
A főmenüben minden egyes menüpont alatt megjelenik egy rövid, leíró név. Ezt hívjuk
általános névnek. Az általános név módosítása:
1 Keresse ki a menüpontot, amelyiknek az általános nevét módosítani akarja
(„Menüpontok keresése” szakasz (264. oldal)).
2 Kattintson a jobb egérgombbal a menüpontra, majd a Tulajdonságok menüpontra.
3 Cserélje le a menüpont aktuális általános nevét az újra, majd kattintson a Bezárás
gombra.
A menüben a régi általános név helyett megjelenik az új.
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Új menüpontok hozzáadása a főmenühöz
A főmenühöz új menüpontok is adhatók. Ez különösen akkor hasznos, ha egy alkalmazást telepít, de akkor is jól jön, ha vannak más, olyan alkalmazások, amelyek még nem
látszanak a menüben. A menühöz könyvtár, hivatkozás és egyéb típusú menüpontok is
adhatók.
Egy alkalmazás hozzáadása a főmenühöz:
1 A Menük listában kattintson azon menü melletti nyílra, amely tartalmazza a
csoportot, amelyikhez az alkalmazást hozzá kívánja adni, majd válassza ki a
csoportot.
A csoport tartalma megjelenik a Menüpontok listában.
2 Kattintson az Új menüpont elemre.
3 Adjon meg egy nevet és egy általános nevet a menüpontnak.
4 Kattintson a Tallózás gombra és keresse ki a menüpontot.
5 Válassza ki a menüpontot.
6 Kattintson a Típus listára, majd válassza ki a menüpont típusát.
Ha például könyvtárat venne fel, akkor kattintson a listára és válassza ki a
Könyvtár menüpontot. Ha alkalmazást vesz fel, akkor hagyja meg az alapértelmezett menüponttípust, az Alkalmazás-t.
7 (Elhagyható) Ha ikont is kíván rendelni az új menüponthoz, kattintson a Nincs
ikon pontra, majd válasszon egy ikont a menüponthoz.
Ha nem választ ki ikont, akkor a menüpont a menüben ikon nélkül jelenik meg.
8 Kattintson a Bezárás gombra.
Miután hozzáadta a menüpontot a menühöz, bárhová áthelyezheti („Menüpontok átrendezése” szakasz (264. oldal)).
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Az Új alkalmazások csoportban engedélyezett menüpontok
maximális számának módosítása
Egy alkalmazás telepítésekor az általában a saját csoportjába kerül a főmenüben, valamint
az Új alkalmazások csoportba.
MEGJEGYZÉS
Egyes alkalmazások telepítéskor nem is adják hozzá magukat a menühöz. Ezeket
az alkalmazásokat felveheti kézzel a főmenübe („Új menüpontok hozzáadása
a főmenühöz” szakasz (267. oldal)).
Alapértelmezés szerint az Új alkalmazások csoport maximum kilenc menüpontot tartalmazhat. A kilencedik új alkalmazás hozzáadása után a további új alkalmazások már
törlik a csoport legrégebbi menüpontját.
Az Új alkalmazások csoportban engedélyezett menüpontok maximális számának módosítása:
1 Nyissa meg az Alacarte-ot.
2 Kattintson a fel vagy le nyílra az Alkalmazásböngésző: Új alkalmazások csoport
menüpontjainak max. száma mellett a szám növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3 Kattintson a Bezárás gombra.

Rendszerszintű menü módosítása
Az Alacarte lehetővé teszi a rendszerszintű főmenü módosítását a rendszer összes felhasználója számára és a menü más számítógépekre átvitelét. A további rendszereknek
nem kell feltétlenül egyformának lenniük az új menü használatához.
MEGJEGYZÉS
A rendszerszintű menü módosítása rendszergazdai jogokat igényel azokon a
számítógépeken, amelynek a menüjét módosítani kívánja.
A rendszerszintű menü módosítása és szétosztása:
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1 Nyissa meg az Alacarte-ot, a rendszerszintű menü szerkesztőjének elindításával.
További információ: „Az Alacarte indítása” szakasz (262. oldal).
2 Írja be a root jelszót.
3 Végezze el a menü kívánt módosításait („A menü szerkesztése” szakasz
(263. oldal)).
4 Kattintson a Bezárás gombra.
A módosításokat a rendszer összes felhasználója látni fogja.

Rendszerszintű menü szétosztása más számítógépekre
A rendszerszintű menü módosításai az /etc/opt/gnome/alacarte-system
könyvtárba kerülnek. Ahhoz, hogy ezt a menüt más számítógépeken is használja:
1 Másolja át az /etc/opt/gnome/alacarte-system könyvtárat a többi
számítógépre.
2 Másolja át az eredeti rendszer /etc/profil.d/xdg-enviroment.sh
fájljának alábbi sorait a célrendszer /etc/profil.d/xdg-enviroment
.sh fájljába:
#START SECTION ADDED BY ALACARTE
export XDG_DATA_DIRS=/etc/opt/gnome/alacarte_system:$XDG_DATA_DIRS
export XDG_CONFIG_DIRS=/etc/opt/gnome/alacarte_system:$XDG_CONFIG_DIRS
#END SECTION ADDED BY ALACARTE

10.2.2 GNOME-menük testreszabása asztali
és könyvtárbejegyzés fájlokkal
Az, ahogy a GNOME asztali környezet a menük használatát megvalósítja, az alábbi
előnyöket kínálja:
• A menühierarchia egyszerűen testreszabható. A menühierarchia nem a fájlrendszerhierarchián alapul. A menühierarchia módosításához csak néhány fájlt kell átírni.
Nem kell módosítani az alkalmazásokon és nem kell áthelyezni fájlokat.
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• Az alkalmazások telepítése egyszerű. Nem kell információt biztosítani a menühierarchiáról az alkalmazásoknak az alkalmazások telepítésekor.
• A menük beállíthatók úgy, hogy a felhasználók ne tudják őket módosítani.
A GNOME asztali környezet menüjei az alábbi komponenseket használják:
• Asztali bejegyzés fájlok
• Könyvtárbejegyzés fájlok

Asztali bejegyzés fájlok
Az asztali bejegyzés fájlok olyan adatfájlok, amelyek egy menü menüpontjával kapcsolatos információt tartalmaznak. Ez a fájl írja le a menüpont részleteit, például a nevét,
a futtatandó parancsot, illetve a menüponthoz rendelt ikont. Tartalmaz továbbá kulcsszavakat, amelyek a menüpont helyét határozzák meg a menühierarchiában. Az asztali
bejegyzés fájlok fájlkiterjesztése .desktop.
Példa egy asztali bejegyzés fájlra:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Calculator
Comment=Perform calculations
Exec=gcalctool
Icon=gcalctool.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=GNOME;Application;Utility;
X-GNOME-DocPath=gcalctool/gcalctool.xml

Az alábbi táblázat áttekinti az asztali bejegyzés fájlok legfontosabb kulcsait.
10.7 táblázat Asztali bejegyzés fájl kulcs
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Asztali bejegyzés
kulcs

Leírás

Kódolás

Az asztali bejegyzés fájl kódolása.

Név

A menüpont neve. Ez név jelenik meg a menüben menüpontként.

Telepítési útmutató

Asztali bejegyzés
kulcs

Leírás

Megjegyzés

A menüpont rövid leírása. Ez a megjegyzés jelenik meg buborékként, ha hosszabban rámutat a menüpontra a menüben.

Exec

A menüpont kiválasztásakor végrehajtandó parancs.

Ikon

A menüpontot jelképező ikon fájlneve. Nem adja meg a fájl
kiterjesztését, sem a fájl teljes elérési útját.

Terminál

Azt határozza meg, hogy az Exec kulcsban megadott parancs
terminálablakban fut-e. Ha az érték igaz, akkor a parancs
terminálablakban fut.
Ha a parancs maga nem hoz létre ablakot, amiben fut, akkor
a kulcs értékét mindenképpen igazra kell állítani.

Típus

A menüpont típusa. Az érték az alábbiak egyike lehet:
• Alkalmazás: Akkor használja, ha a menüpont egy
alkalmazást indít.
• Hivatkozás: Akkor használja, ha a menüpont egy
fájlra, mappára vagy FTP-kiszolgálóra mutat.

Kategóriák

A menüpontot leíró kulcsszavak. A kulcsszavakat pontosvesszővel (;) kell elválasztani. A szokásos kategóriakulcsszavak listája az asztali menü specifikációjában, a freedesktop.org [http://www.freedesktop.org] címen tekinthető meg.
A kulcsszavakat a vfolder információs fájlok feleltetik meg
a menüknek.

X-GNOME-DocPath

Azt a súgófájlt adja meg, amelyiket meg kell jeleníteni, ha
a menüpont felugró menüjéből az "Alkalmazásnév - súgó"
pontot választja ki.
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További információ az asztali bejegyzés fájlok kulcsairól az asztali bejegyzések specifikációjában, a http://www.freedesktop.org címen tekinthető meg.
MEGJEGYZÉS
A panelindítóikonok és asztali objektumok is asztali bejegyzés fájlokat használnak. Ezek az asztali bejegyzés fájlok ugyanazokat az információkat tartalmazzák,
mint a menü menüpontjaihoz tartozók. Például asztali bejegyzés fájlok adják
meg a futtatandó parancsot, amikor a felhasználó kiválasztja az indítóikont vagy
az objektumot.

Könyvtárbejegyzés fájlok
A könyvtárbejegyzés fájlok olyan adatfájlok, amelyek egy menüről szolgáltatnak információkat. A könyvtárbejegyzés fájl írja le a menü részleteit, vagyis a nevét, a hozzátartozó buboréksúgót és ikont. A könyvtárbejegyzés fájlok fájlkiterjesztése .directory.
Példa egy könyvtárbejegyzés fájlra:
[Desktop Entry]
Name=Accessories
Comment=Accessories menu
Icon=gnome-util.png
Type=Directory

Az alábbi táblázat áttekinti a könyvtárbejegyzés fájlok legfontosabb kulcsait.
10.8 táblázat Könyvtárbejegyzés fájl kulcs
Könyvtárbejegyzés Leírás
kulcs
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Név

A menü neve, amelyik megjelenik a menüben.

Megjegyzés

A menü rövid leírása. Ez a megjegyzés jelenik meg buborékként, ha hosszabban rámutat a menüre.

Ikon

A menüt jelképező ikon fájlneve. Nem adja meg a fájl kiterjesztését, sem a fájl teljes elérési útját.

Típus

A menü típusa. Ennek a kulcsnak az értéke mindig könyvtár.
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Menük szerkesztése
A SUSE Linux Enterprise a freedesktop.org menüspecifikációját valósítja meg. Ez a
specifikáció az alábbi fájlokat és könyvtárakat használja:
10.9 táblázat Menüfájlok helyei
Fájl

Leírás

/ets/xdg/menus/
applications.menu

Ez a fájl tartalmazza az alapértelmezett alkalmazásmenü-elrendezés XML-definícióját. Ha a
felhasználó saját alkalmazásmenüt használ, az
felülírja a rendszerszintű menüt.

/ets/xdg/menus/
applications-merged

Ez a könyvtár tartalmazza a <DefaultMergeDirs> elemben megadott alapértelmezett
összefésülési könyvtárakat. E ponton lehet új
<Menu> fájlokat hozzáadni.

/ets/xdg/menus/
preferences.menu

Ez a fájl tartalmazza a GNOME Vezérlőpult
XML-definícióját.

További, részletes információ a menüpontok hozzáadásával és módosításával kapcsolatban az Asztali menü specifikáció [http://standards.freedesktop.org/
menu-spec/latest] webhelyen olvasható.

10.3 Témák telepítése
A téma nem más, mint egy koordinált beállításcsoport, mely meghatározza a GNOME
asztali környezet egy részének a megjelenését. A felhasználók témák kiválasztásával
módosíthatják a GNOME asztali környezet külsejét.
Egy téma olyan beállításokat tartalmaz, melyek a GNOME asztali környezet különböző
részeire vannak hatással. Ezek a következők:
Vezérlők
Az ablakok, panelek és kisalkalmazások vizuális megjelenését határozza meg.
Meghatározza továbbá a GNOME-kompatibilis felületi elemeket, amelyek az abla-
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kokban, paneleken és kisalkalmazásokban jelennek meg. Ilyenek a menük, ikonok
és gombok. A rendelkezésre álló vezérlőbeállítási opciók némelyikét azok számára
tervezték, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. A vezérlőelemek beállításai a
Téma beállításai eszköz Vezérlőelemek lapján választhatók ki.
Ablakkeret
Az ablakok körüli keretek megjelenését szabályozza. Az ablakkeretek beállításai
a Téma beállításai eszköz Vezérlőelemek lapján választhatók ki.
Ikon
A panelek ikonjainak és a munkaasztal hátterének megjelenését szabályozza. Az
ikonok beállításai a Téma beállításai eszköz Vezérlőelemek lapján választhatók ki.

10.3.1 Témaindexfájl
Minden témához tartozik egy indexfájl, amelyik leírja a téma jellemzőit. Az indexfájl
neve az /opt/gnome/share/themes/theme-name/index.theme.
Példa egy témaindexfájlra:
[Desktop Entry]
Type=X-GNOME-Metatheme
Name=High Contrast Large
Name[es]=Alto contraste grande
Comment=Large black-on-white text and icons
Comment[es]=Textos e iconos grandes en negro sobre blanco
Encoding=UTF-8
[X-GNOME-Metatheme]
GtkTheme=HighContrastLargePrint
IconTheme=HighContrast
MetacityTheme=Atlanta
ApplicationFont=sans 18

Az alábbi táblázat a témaindexfájlok kulcsait írja le:
10.10 táblázat Témaindexfájl kulcsok
Indexfájl kulcs Leírás
Típus
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Azt adja meg, hogy a téma több témabeállítás, így a vezérlőelemek,
ablakkeretek és ikonok megjelenését is szabályozza-e.

Indexfájl kulcs Leírás
Név

A téma neve, amelyet a Téma beállításai eszköz megjelenít.

Megjegyzés

A téma rövid leírása, amely a Téma beállításai eszközben a téma
neve után jelenik meg.

GtkTheme

A Téma beállításai eszköz vezérlőelem-beállításainak felel meg.
Azt adja meg, hogy mely vezérlőelem-beállítások vonatkoznak az
ablakokra, panelekra és kisalkalmazásokra.

IconTheme

A Téma beállításai eszköz ikonbeállításainak felel meg. Azt adja
meg, hogy mely ikonbeállítások vonatkoznak a panelekre és melyek
a munkaasztal hátterére.

MetacityTheme A Téma beállításai eszköz ablakkeret-beállításainak felel meg. Azt
adja meg, hogy mely ablakkeret-beállítások vonatkoznak az ablakokra.
ApplicationFont

A betűkészlet-beállítási eszközben az alkalmazás betűkészlet-beállításának felel meg.

10.3.2 Új vezérlőelem-beállítás megadása
A vezérlőelemekhez új beállítás a Téma beállításai eszközzel adható meg. A vezérlőelemek beállításai az /opt/gnome/share/themes könyvtárban találhatók. A vezérlőelemek beállítása átalában a következő szerkezetet ölti a fájlrendszerben.

Beállításfájl
/opt/gnome/share/themes/beállítás_neve/gtk-2.0/gtkrc

Képfájlok
/opt/gnome/share/themes/beállítás_neve/pixmaps/*.*
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Általában egy új vezérlőelem-beállítás .tar.gz fájlként érkezik. Az új vezérlőelembeállítás telepítéséhez bontsa ki a .tar.gz fájlt, majd bontsa ki (untar) a .tar fájlt
az /opt/gnome/share/themes könyvtárba.
A felhasználók saját vezérlőelem-beállításokat is telepíthetnek. Ha a felhasználó saját
vezérlőelem-beállításokat telepít, akkor azok a $HOME/.themes könyvtárban tárolódnak.

10.3.3 Új ablakkeret-beállítás telepítése
Az ablakkeretekhez új beállítás a Téma beállításai eszközzel adható meg. Az ablakkeretbeállítások az /opt/gnome/share/themes/option-name/metacity-1
könyvtárban találhatók. Az ablakkeret beállítása átalában a következő szerkezetet ölti
a fájlrendszerben.

Beállításfájl
/opt/gnome/share/themes/beállítás_neve/metacity-1/
metacity-téma-1.xml

Képfájlok
/opt/gnome/share/themes/beállítás_neve/metacity-1/*.*
Általában egy új ablakkeret-beállítás .tar.gz fájlként érkezik. Az új ablakkeret-beállítás telepítéséhez bontsa ki a .tar.gz fájlt, majd bontsa ki (untar) a .tar fájlt az
/opt/gnome/share/themes könyvtárba.
A felhasználók saját ablakkeret-beállításokat is telepíthetnek. Ha a felhasználó saját
ablakkeret-beállításokat telepít, akkor azok a $HOME/.themes könyvtárban tárolódnak.

10.3.4 Új ikonbeállítás megadása
Az új ikonbeállítás a Téma beállításai eszközzel adható meg. Az ikonbeállítások az
/opt/gnome/share/ikonok/option-name könyvtárban tárolódnak. Egy
ikonbeállítás átalában a következő szerkezetet ölti a fájlrendszerben.
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Beállításfájl
/opt/gnome/share/icons/beállítás_neve

Képfájlok
/opt/gnome/share/icons/beállítás_neve/icons/*.*
Általában egy új ikonbeállítás .tar.gz fájlként érkezik. Az új ikonbeállítás telepítéséhez bontsa ki a .tar.gz fájlt, majd bontsa ki (untar) a .tar fájlt az /opt/gnome/
share/icons könyvtárba.
A felhasználók saját ikonbeállításokat is telepíthetnek. Ha a felhasználó saját ikonbeállításokat telepít, akkor azok a $HOME/.icons/beállítás_neve könyvtárban
tárolódnak.

10.3.5 Ikonok telepítése témákhoz
A GNOME asztali környezet számos témát biztosít a speciális vizuális igényeket támasztó felhasználók számára. A témák egy része például a csökkentlátók számára készült. Az ikonokból többféle változatra is szükség lehet, hogy az ikont helyesen lehessen
megjeleníteni az egyes témákban.
Lehet, hogy új ikont kell telepíteni az alkalmazáshoz. Új ikon telepítésekor többféle
verziót is létre kell hozni az ikonból, hogy az jól jelenjen meg az egyes témákban.
Többféle változatot kell készíteni az alábbi típusú ikonokból:
• A GNOME asztali környezet alkalmazásain belül használt ikonok
• A GTK+ alkalmazások által belsőleg használt, vagy "gyári" GTK+ ikonok
Az ikonok többféle formátumban (például Portable Network Graphic (PNG) formátumban) is létrehozhatók. Az ikonok javasolt mérete az asztali környezetben 48 x 48 képpont;
ebben a méretben a legtöbb téma képes az ikonok átméretezésére.
Új ikon telepítésekor hozza létre 48 x 48 képpontos méretben az alábbi ikonváltozatokat:
• Normál ikon
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• Alacsony kontrasztú ikon
• Magas kontrasztú ikon
• Inverz magas kontrasztú ikon
Ha lehetséges, készítsen 16 x 16 képpontos változatokat is a fenti ikonokból, az olyan
témákhoz, amelyek nem igénylik a nagy méretet.
Telepítse az ikonokat a képfájloknak a témához meghatározott helyére (10.3.2. szakasz
- Új vezérlőelem-beállítás megadása (275. oldal) vagy 10.3.3. szakasz - Új ablakkeretbeállítás telepítése (276. oldal)). Ha például a HighContrastLargePrint témához akar
ikonokat hozzáadni, akkor azokat az /opt/gnome/share/themes/
HighContrastLargePrint/pixmaps könyvtárba kell másolni. Vegye fel az
ikonok hivatkozásait a vonatkozó témafájlokra. Ha például a HighContrastLargePrint
témához akar ikonokat hozzáadni, akkor az ikonok hivatkozásait a /opt/gnome/
share/themes/HighContrastLargePrint/ gtk-2.0/gtkrc fájlban kell
megadni. Módosítsa a téma gtkrc fájlját, ha az ikont egy "gyári" GTK ikonazonosítóhoz
akarja rendelni.
További információ az alkalmazásindító ikonok és panelek ikonjainak elkészítéséről
az Ikontémák [http://www.freedesktop.org/Standards/
icon-theme-spec] részben olvasható.

10.3.6 Egyéni vezérlőelem-beállítások
megadása
Ha a vezérlőelemek beállításai nem megfelelők a felhasználóknak, akkor egyéni vezérlőelem-beállítások is készíthetők.
1 A beállításhoz hozzon létre egy könyvtárstruktúrát az /opt/gnome/share/
themes könyvtárban.
Használja ugyanazt a könyvtárstruktúrát, mint amit a többi beállítás. Ha például
egy SmallPrint nevű beállítást kíván létrehozni, akkor az alábbi könyvtárakra
lesz szükség:
• /opt/gnome/share/themes/SmallPrint
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• /opt/gnome/share/themes/SmallPrint/gtk-2.0
2 Keresse ki azt a gtkrc fájlt, amelyik a legközelebb áll a felhasználók igényeihez,
majd másolja át ezt a fájlt az új beállítás gtk-2.0 könyvtárába.
3 Nyissa meg a gtkrc fájlt egy szövegszerkesztőben és írja át igény szerint a felületi elemek jellemzőit.
4 (Feltételes) Ha az új beállítás képeket is tartalmaz, akkor azokat telepítse az új
beállítás pixmaps könyvtárába.
Ha az új beállítás egy másik beállítás képeit használja, akkor nem muszáj átmásolni a képeket az új beállításhoz. Elég arra ügyelni, hogy a gtkrc fájlban a
pixmap_path bejegyzés hivatkozása pontos legyen.
A felhasználók most már kiválaszthatják az új beállítást is a vezérlőelemekhez.
További információ a gtkrc fájlokról a GTK+ referenciakönyvben [http://
developer.gnome.org/doc/API/2.0/gtk/index.html] található.

10.4 Betűkészletek beállítása
A GNOME asztali környezet a fontconfig betűkészlet-konfigurációs és -testreszabási
függvénytárat használja. A fontconfig függvénytár mindenféle betűkészletet képes kezelni, PostScript Type 1 és TrueType* betűkészleteket egyaránt. A fontconfig függvénytár biztosítja a rendszeren elérhető betűkészletek listáját. A lista összeállításához a
fontconfig végigkeresi az /etc/fonts/fonts.conf fájlban megadott könyvtárakat.
A rendszer összes betűkészletének megtekintéséhez írja be a fájlkezelő címsorába, hogy
fonts:///.
További információ a fontconfig függvénytárról a Fontconfig [http://freedesktop
.org/software/fontconfig] webhelyén olvasható.

10.4.1 Betűkészletek helyettesítése
A fontconfig függvénytár képes a betűkészletek helyettesítésére, ha teljes betűkészletek
vagy egyes karakterek hiányoznak. Ha a rendszernek egy olyan betűkészletet kell
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megjelenítenie, amelyik nem érhető el, akkor a fontconfig megpróbál egy másik, hasonló
betűkészletet megjeleníteni. Ha például egy weboldal a Verdana betűkészletet kéri, de
ez a betűkészlet nincs telepítve a rendszeren, akkor a fontconfig egy hasonló betűkészletet jelenít meg, például Helveticát. A hasonló betűkészletek listája az /etc/opt/
gnome/fonts/fonts.conf fájlban van megadva.
Ha a rendszernek egy olyan karaktert kell megjelenítenie, amelyik hiányzik a betűkészletből, akkor a fontconfig megpróbálja a karaktert megjeleníteni egy másik, hasonló
betűkészletből. Tegyük fel például, hogy a Bitstream Vera Sans betűkészletet választotta
a Szövegszerkesztő alkalmazás. A Bitstream Vera betűkészletcsaládból hiányoznak a
cirill karakterek. Ha cirill karaktert tartalmazó dokumentumot nyit meg, akkor a Szövegszerkesztő a cirilll karakterekhez egy hasonló betűkészletet fog használni, amelyben
a cirill karakterek is megtalálhatók.
A fontconfig függvénytár ezenfelül másodlagos neveket is meghatároz a betűkészletekhez (például serif, sans-serif és monospace). Amikor a betűkészlet másodlagos nevét
használja, akkor a rendszer az adott névhez az /etc/opt/gnome/fonts/fonts
.conf fájlban megadott első betűkészletet fogja használni.

10.4.2 Betűkészlet hozzáadása az összes
felhasználó számára
1 Másolja át a betűkészletfájlt /etc/opt/gnome/fonts/fonts.conf fájlban
megadott egyik könyvtárba.
A betűkészletek általában a /opt/gnome/share/fonts/ könyvtárban tárolódnak.
2 (Feltételes) A fontconfig függvénytár automatikusan frissíti a betűkészletek listáját. Ha a betűkészletek listája nem frissülne, futtassa az alábbi parancsot:
fc-cache directory-name
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10.4.3 Betűkészlet hozzáadása az egyes
felhasználó számára
1 Másolja át a betűkészletfájlt a felhasználó $HOME/.fonts könyvtárába.
Ha a betűkészletfájlt a fájlkezelő fonts:/// helyére húzza az egérrel, akkor
a betűkészletfájl a $HOME/.betűkészletek könyvtárba másolódik.
2 (Feltételes) A fontconfig függvénytár automatikusan frissíti a betűkészletek listáját. Ha a betűkészletek listája nem frissülne, futtassa az alábbi parancsot:
fc-cache directory-name

10.5 MIME-típusok
A MIME- (Multipurpose Internet Mail Extension, többcélú internetes postai kiterjeszét)
típus azonosítja egy fájl formátumát. A MIME-típus segít az alkalmazásoknak a fájl
elolvasásában. Az olyan alkalmazások, mint a webböngészők vagy levelezőprogramok
a MIME-típus alapján döntik el, hogy mit csináljanak az egyes típusú fájlokkal. Például
egy levelezőprogram a MIME-típus alapján állapítja meg, hogy milyen fájlt is csatoltak
az üzenethez.
A Nautilus fájlkezelő MIME-típusok alapján azonosítja a fájl típusát. A fájlkezelőnek
szüksége van a fájl MIME-típusának ismeretére az alábbi műveletek elvégzéséhez:
• A fájl megnyitása a megfelelő alkalmazásban
• A fájl típusát leíró karaktersorozat megjelenítése
• A fájlt jellemző ikon megjelenítése
• A fájlt megnyitni képes egyéb alkalmazások listájának megjelenítése
Néha szükség lehet arra, hogy megtalálja egy fájl pontos MIME-típusát. Ez általában
a fájlnév vagy a tartalom vizsgálatával, majd a helyes MIME-típus egy adatbázisból
kikeresésével történik. Ha felvesz egy új alkalmazást (vagyis bővíti az adatbázist), akkor
tenni kell róla, hogy a többi alkalmazás felismerje, hogy ezek a fájlok az adott alkalmazáshoz vannak rendelve. Tegyük fel például, hogy az alábbiakat szeretné:
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• Az image/png típusú fájlokat a Gimppel kívánja szerkeszteni.
• Az image/png fájlokhoz tartozzon egy angol nyelvű megjegyzés, hogy Portable
Network Graphics fájlok.
• A .png kiterjesztésű fájlokhoz tartozzon az image/png típus.
Az adatbázis módosításához használhat grafikus szerkesztőt (mint a MIME-szerkesztő
[http://rox.sourceforge.net/phpwiki/index.php/MIME-Editor]),
de kézzel is létrehozhatja a $XDG_DATA_HOME/mime/packages/Override
.xml nevű fájlt az alábbiakban meghatározott formátummal. Az XDG_ változókkal
kapcsolatban tekintse meg azAlapkönyvtár specifikáció [http://freedesktop
.org/wiki/Standards_2fbasedir_2dspec] című részt.
Az új alkalmazás telepítésekor az elvileg telepít egy fájlt az alkalmazás nevével a $XDG
_DATA_DIRS/mime/packages könyvtárban. Például a Gimp ./configure
&& make install parancsának futtatása létrehozza az/usr/local/share/
mime/packages/gimp.xml fájlt.
A fájl formátuma az alábbi:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<mime-info xmlns=”http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info”>
<mime-type type=”image/png”>
<comment xml:lang=”en”>PNG image</comment>
<comment xml:lang=”af”>png bleed</comment>
...
<magic priority=”50”>
<match type=”string” value=”\x89PNG” offset=”0”/>
</magic>
<glob pattern=”*.png”/>
</mime-type>
</mime-info>

Ez egy kétnyelvű megjegyzést eredményez, egy szabályt a PNG fájlok tartalom alapján
felismeréséhez , valamint egy szabályt a PNG fájlok név alapján felismeréséhez.
Ugyanazon alkalmazás.xml fájlban egynél több típus adatai is megadhatók. Nem
kell olyan adatokat megadni, ami része az alapcsomagnak.
De felvehet extra elemeket, ha a névtér megfelelő kialakításával elkerüli az ütközéseket.
Például:
<desktop:can-edit-with>gimp.desktop</desktop:can-edit-with>
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Ez azt jelzi, hogy a megnevezett asztali bejegyzés fájl egy olyan alkalmazást ír le,
amelyik képes az image/png fájlok szerkesztésére.
Az adatbázisba beírandó információnak statikusnak kell lennie (például: “A Gimp képes
PNG fájlokat szerkeszteni.”), nem pedig konfigurációnak (például “A Gimp a PNG
fájlok preferált szerkesztője.”). További információ a konfigurációs adatok tárolásáról
az Osztott konfiguráció rendszerspecifikáció [http://freedesktop.org/wiki/
Standards_2fconfig_2dspec] részben olvasható.
Az alkalmazás.xml fájl telepítése után futtassa le az update-mime-database
parancsot a kimeneti fájlok újraépítéséhez. Ez a program ellenőrzi a fájl szintaxisát és
a benne található információt összeszerkeszti a packages könyvtár többi XML-fájljával. Ezután a fájlok felismerésének szabályait egy fájlhalmazba gyűjti, az egyes típusok
jellemzőit pedig külön fájlokba (például $XDG_DATA_DIR/mime/image/png
.xml), ahol azután a többi program kényelmesen hozzáfér.
Egy alkalmazás telepítésekor az alkalmazás.xml fájl is törlődik. Az
update-mime-database újbóli futtatásával az adatok is törlődnek az adatbázisból

10.6 Képernyővédők beállítása
A képernyővédő egy olyan alkalmazás, amely leváltja a képernyőn látható képet, ha a
képernyőt nem használják. A GNOME asztali környezet képernyővédő alkalmazása
az XScreenSaver. Az alábbi szakaszok bemutatják, hogyan történik az XScreenSaver
alkalmazás beállítása, illetve hogyan módosíthatók a képernyővédő számára rendelkezésre álló kijelzők.

10.6.1 Képernyővédő-beállítások
A képernyővédő alapértelmezett beállításai az XScreenSaver fájlban (/usr/X11R6/
lib/X11/app-defaults/XScreenSaver) találhatók.
A képernyővédő alkalmazás beállításainak módosítására a képernyővédő-beállító eszköz
szolgál. Ha a felhasználó módosítja a képernyővédő beállításait, azok a felhasználó
saját könyvtárában, a $HOME/.xscreensaver fájlban tárolódnak el. A képernyővédő
beállításairól további információ a GNOME asztali környezet felhasználói kézikönyvében
[http://www.gnome.org/learn/users-guide/2.6] található.
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Az XScreenSaver párbeszédablak megnyitásához az
/usr/X11R6/bin/xscreensaver-demo parancs is használható.
Ha alapértelmezett képernyővédő-beállításokat akar megadni összes felhasználó számára,
módosítsa az XScreenSaver fájlt. Az XScreenSaver párbeszédablakban hozzon létre
egy $HOME/.xscreensaver fájlt, majd másolja ezt a fájlt az XScreenSaver fájl
helyére.
A felhasználó alapértelmezett beállításainak visszaállításához törölje a $HOME/
.xscreensaver fájlt a felhasználó saját könyvtárából. Ha nincs $HOME/
.xscreensaver fájl jelen, akkor a rendszer az XScreenSaver fájl alapértelmezett
beállításait használja.
TIPP
Az XScreenSaver alapértelmezett viselkedése egy üres képernyő megjelenítése.
Ez az üres képernyő azonban megzavarhat egyes felhasználókat. Érdemes lehet
ezért átállítani az alapértelmezett viselkedést.
A képernyővédő-beállítások módosításainak érvényesítéséhez használja az alábbi parancsot (a képernyővédő-beállítások újratöltéséhez):
xscreensaver-command -restart

10.6.2 A képernyővédő mintái
A képernyővédő alkalmazásban a felhasználók egy vagy több képernyővédő minta
közül választhatnak. A képernyővédő-minta egy olyan alkalmazás, amely képeket jelenít
meg a felhasználó képernyőjén, amikor az nincs használatban. A képernyővédő-mintákat
az XScreenSaver fájl és a $HOME/.xscreensaver fájl sorolja fel.
Egy új képernyővédő-minta hozzáadásához másolja át a minta végrehajtható fájlját
abba a könyvtárba, ahol a többi minta is található. Adja hozzá a képernyővédő-minta
parancsát az XScreenSaver fájlhoz vagy a$HOME/.xscreensaver fájlhoz. Ne felejtse le azokat a paramétereket, amelyekre szükség lehet ahhoz, hogy a képernyővédő
a teljes képernyőn fusson, ne csak egy ablakban. Lehet például, hogy a -root paramétert
kell használni, hogy a képernyővédő az egész képernyőn fusson.

284

Telepítési útmutató

Egy képernyővédő-minta letiltásához adjon egy mínusz jelet (-) a képernyővédőt indító
parancs elé a beállítások fájljában. Az alábbi kivonat a $HOME/.xscreensaver
fájlból egy letiltott Qix (tele) képernyővédő mintát mutat:
-

“Qix (solid)”

qix -root -solid -segments 100

10.7 Munkamenetek kezelése
A munkamenet a GNOME asztali környezetbe bejelentkezéstől a kijelentkezésig tartó
idő. A Munkamenet-kezelő a felhasználó hitelesítése után indul el. A Munkamenetkezelő segítségével a felhasználó kezelheti a munkameneteket. Elmenthető például az
aktuális munkamenet állapotának mentését, így a felhasználó a következő bejelentkezéskor ott folytathatja, ahol abbahagyta.
Egy munkameneten belül legalább az alábbi alkalmazások futnak:
• A munkamenet-kezelő, a gnome-session.
• A GConf X beállítási démon, a gnome-settings-daemon.
• A gnome-panel alkalmazás, amelyik a GNOME asztali környezet paneleit működteti.
• A Metacity ablakkezelő.
Az alábbi táblázat felsorolja a munkamenet alapértelmezett adatait tartalmazó fájlokat
10.11 táblázat Alapértelmezett munkamenet-információs fájlok
Fájl

Leírás

/opt/gnome/share/
Az alapértelmezett munkamenetfájl. Ebben a fájlgnome/default.session ban vannak leírva az alapértelmezett munkamenet
részletei.
$HOME/.gnome2/session Felhasználói munkamenetfájl. Ha a felhasználó
módosít a munkameneten, ebben a fájlban tárolódnak a részletek.
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Ha alapértelmezett munkamenet-beállításokat akar megadni az összes felhasználó számára, akkor az alapértelmezett munkamenetfájlt módosítsa.
A felhasználó alapértelmezett munkamenet-beállításainak visszaállításához törölje a
munkamenetfájlt a felhasználó saját könyvtárából. Ha nincs felhasználói munkamenetfájl
jelen, akkor a rendszer az /opt/gnome/share/gnome/default.session fájl
alapértelmezett beállításait használja.
Az aktuális munkamenet elmenthető alapértelmezett munkamenetként a
gnome-session-save paranccsal.
A GNOME támogatja az automatikus indítást is. További információ: 10.12. szakasz
- Az alkalmazások automatikus indítása (301. oldal).

10.8 Teljesítménynövelés
Ebben a szakaszban olyan beállításokat mutatunk be, amelyekkel növelhető a GNOME
asztali környezet teljesítménye. A beállítások értékeit a gconftool-2 paranccsal módosíthatja. A szakaszban bemutatott mintaparancsokból látszik, hogyan állíthatók be a
felhasználói konfigurációs forrás értékei.
A --direct és --config-source paraméterekkel megadhat kötelező és alapértelmezett értékeket is az egyes beállításokhoz. A gconftool-2 parancs parancsfájl részeként is használható, egyszerre több beállítás értékeinek módosításához. További információ a gconftool-2 parancsról és a parancs használható paramétereiről: 10.1. szakasz
- A GConf használata az alapértelmezésekhez (236. oldal).

10.8.1 A CPU-használat csökkentése
Több olyan beállítás is van, amellyel csökkenthető a GNOME asztali környezet CPUhasználate

Kevesebb CPU-erőforrást igénylő témák használata
Egyes ablakkerettémák képfájlokat töltenek be az ablakkeretek megrajzolásához. Mások
egyszerűbb módon rajzolják meg az ablakok kereteit. A Crux ablakkeret-beállítás például képfájlokat tölt be, ezért lassú lehet a korlátozott CPU-erőforrásokkal rendelkező
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rendszereken. A CPU-használat csökkentéséhez használja az alábbi ablakkeret-változatokat:
• Atlanta
• Esco
A következő ablakkeret-változatok még mindig kevesebb CPU-t használnak, mint a
Crux:
• AgingGorilla
• Bright
• Metabox
TIPP
A Metabox viszont nem működik túl jól együtt az inverz vezérlőelem-beállításokkal, mint például a HighContrastInverse. Inverz vezérlőelemekhez használja
az Atlantát.
Az ablakkerettéma-változat módosításához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type string --set /apps/metacity/general/theme option-name

Az Atlanta használatához például adja ki a következő parancsot:
gconftool-2 --type string --set /apps/metacity/general/theme Atlanta

A felhasználók a Téma beállításai eszközzel is kiválaszthatják a kívánt változatot.
A Metacity Témamegjelenítőjével mérje le az egyes ablakkeret-változatok teljesítményét
és tekintse meg a változat előzetesét. A Metacity Témamegjelenítő indításához használja
az alábbi parancsot:
metacity-theme-viewer option-name

Ha például meg kívánja mérni az Atlanta teljesítményét és meg akarja tekinteni az Atlanta előzetesét, adja ki az alábbi parancsot:
metacity-theme-viewer Atlanta
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Menüikonok megjelenítésének kikapcsolása
Egyes menüpontok mellett egy ikon látható a menüben. E funkció kikapcsolásához
használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/interface/menus_have_icons false

A felhasználók a Menük és eszköztárak beállítási eszközt is használhatják az Ikonok
megjelenítése a menükben beállítás kikapcsolásához.

A nyitóképernyő kikapcsolása
Amikor a felhasználók bejelentkeznek az asztali környezetbe, alapértelmezés szerint
egy nyitóképernyő jelenik meg. A felhasználó bejelentkezése közben a nyitóképernyőn
ikonok láthatók. A nyitóképernyő kikapcsolásával csökkenthető a CPU-használat a
bejelentkezés közben.
A nyitóképernyő kikapcsolásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set /apps/gnome-session/options/show_splash_screen
false

Panelanimáció kikapcsolása
Amikor a felhasználók megjelenítik vagy elrejtik az egyes paneleket, a panelek megjelenítése és elrejtése történhet animált módon. A panelanimáció kikapcsolásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set /apps/panel/global/enable_animations false

A felhasználók a Panelbeállítás eszközben is törölhetik a Fiók és panel animációja beállítást.

A fájlkezelő teljesítményének javítása
A Nautilus fájlkezelő egyes funkcióival javítható a program teljesítménye.
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A teljesítménnyel kapcsolatos beállítások módosítása
A fájlkezelőben találhatók a teljesítménnyel kapcsolatos beállítások. A beállítások
mindegyike az alábbi három érték valamelyikét veheti fel.
10.12 táblázat Teljesítménnyel kapcsolatos beállítások
Érték

Leírás

always
(mindig)

A művelet mind a helyi, mind a más fájlrendszereken található fájlokra
végrehajtódik.

local_only A művelet csak a helyi fájlokra hajtódik végre. Ezt az értéket használ(csak helyi) va csökken a CPU-használat.
never (soha)

A művelet soha nem hajtódik végre. Ezt az értéket használva csökken
a CPU-használat és a hálózati forgalom.

Az alábbi táblázat a fájlkezelő teljesítménybeállításait mutatja be. A legjobb teljesítmény
érdekében a beállításokat állítsa Never (soha) értékre.
10.13 táblázat Fájlkezelő teljesítménybeállításai
Beállítás

Leírás

show_icon_text

Beállítja, hogy mikor jelenítse meg a szövegfájlok
tartalmát a fájlokat ábrázoló ikonokban. Ha soha nem
akarja megtekinteni a szövegfájlok tartalmának előzetesét, használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type string --set
/apps/nautilus/preferences/ show_icon_text never

Hasonló eredménnyel járnak az alábbi lépések:
1. Kattintson a Szerkesztés > Beállítások menüpontra
a fájlkezelő ablakban, majd kattintson az Előnézet
menüpontra.
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Beállítás

Leírás
2. Válassza ki a Szöveg megjelenítése az ikonokban
paraméter kívánt értékét.

show_directory_item_counts Megadja, mikor legyen a mappákban lévő fájlok száma
megjelenítve. Ha soha nem kívánja látni a mappákban
lévő fájlok számát, használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type string --set
/apps/nautilus/preferences/
show_directory_item_counts never

Hasonló eredménnyel járnak az alábbi lépések:
1. Kattintson a Szerkesztés > Beállítások menüpontra
a fájlkezelő ablakban, majd kattintson az Előnézet
menüpontra.
2. Válassza ki a Elemek összeszámolása paraméter
kívánt értékét.
show_image_thumbnails Megadja, hogy mikor jelenjenek meg miniatűrök a
képfájlokhoz. Ha soha nem akar miniatűröket látni,
használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type string --set
/apps/nautilus/preferences/ show_image_thumbnails
never

Hasonló eredménnyel járnak az alábbi lépések:
1. Kattintson a Szerkesztés > Beállítások menüpontra
a fájlkezelő ablakban, majd kattintson az Előnézet
menüpontra.
2. Válassza ki a Miniatűrök megjelenítése paraméter
kívánt értékét.
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Beállítás

Leírás

preview_sound

Megadja, legyen-e előzetes a hangfájlokról. Ha soha
nem akar előzetest a hangfájlokról, használja az alábbi
parancsot:
gconftool-2 --type string --set
/apps/nautilus/preferences/preview_sound never

Hasonló eredménnyel járnak az alábbi lépések:
1. Kattintson a Szerkesztés > Beállítások menüpontra
a fájlkezelő ablakban, majd kattintson az Előnézet
menüpontra.
2. Válassza ki a Hangfájlok előnézete paraméter kívánt értékét.

Az oldalsáv, eszköztár és helysáv kikapcsolása
A fájlkezelő lehetővé teszi az oldalsáv és az eszköztár kikapcsolását. Ezek kikapcsolása
javítja a fájlkezelő teljesítményét.
A oldalsáv kikapcsolásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/start_with_sidebar
false

Az eszköztár kikapcsolásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/start_with_toolbar
false

Még a helysáv is kikapcsolható. Ha szükséges, a helysáv a Ctrl+L gyorsbillentyűvel
jeleníthető meg.
A helysáv kikapcsolásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set
/apps/nautilus/preferences/start_with_location_bar false
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A munkaaasztal kikapcsolása
A fájlkezelő egyik beállítása lehetővé teszi, hogy a Nautilus kezelje a munkaasztalt. A
munkaasztal letiltásával javítható a teljesítmény. Azonban ha letiltotta a munkaasztalt,
akkor nem fogja tudni
• használni a Munkaasztal menüt.
• használni a fájlkezelőt a munkaasztal hátterének (mintájának vagy képének) megváltoztatásához.
• használni a munkaasztal objektumait, mint a Kuka. (A munkaasztal objektumai
nem fognak megjelenni az asztalon.)
A munkaasztal letiltásához használja az alábbi parancsot:
gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false

10.8.2 Az X Window rendszer hálózati
forgalmának csökkentése
Egyes beállításokkal csökkenthető a GNOME asztali környezet által használt X Window
rendszer hálózati forgalma.

Kevesebb hálózati forgalmat okozó témabeállítások
használata
A távoli megjelenítési protokollok nem visznek át minden képpontot egy blokkból, ha
a blokk összes képpontja egyforma színű. Az X Window rendszer hálózati forgalmának
csökkentéséhez használja az alábbi ablakkeretfajták egyikét, ezek ugyanis tele színeket
használnak:
• Atlanta
• Esco
További információ a témabeállítások módosításáról: „Kevesebb CPU-erőforrást igénylő
témák használata” szakasz (286. oldal).
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Menüikonok megjelenítésének kikapcsolása
Egyes menüpontok mellett egy ikon látható a menüben. Ez a funkció megnövelheti az
X Window rendszer hálózati forgalmát, ha az ikon egy másik fájlrendszerben található,
vagy ha a panelek egy távoli gépen vannak megjelenítve.
A funkció kikapcsolásának leírása: „Menüikonok megjelenítésének kikapcsolása” szakasz (288. oldal).

10.8.3 A színhasználat csökkentése és a
kijelzési minőség javítása
A legtöbb modern számítógépes rendszer támogatja a 24 bites színtér (azaz 16,7 millió
szín) használatát. Sokan használnak azonban még csak 8 bites színteret (256 színt) támogató rendszereket. A GNOME asztali környezet a webbiztos színpalettát használja.
Ez a paletta egy általános célú, 216 színből álló paletta, amely úgy lett kialakítva, hogy
optimális használatot biztosítson a csak 8 bitet támogató rendszereken is. A GNOME
asztali környezet egyes vizuális elemei azonban a 24 bites színeket is támogató rendszerekhez készültek.
A csak 8 bitet támogató rendszereken az alábbi megjelenítési problémák fordulhatnak
elő:
• Az ablakok, ikonok és háttérképek szemcsésnek látszanak. Számos téma, háttérkép
és ikon használ a webbiztos palettán kívüli színeket. A palettából hiányzó színek
helyett van a legközelebbi hasonló színt használja a rendszer, vagy színkeveréssel
próbálkozik, emiatt a szemcsés megjelenés.
• Azokban az alkalmazásokban, amelyek nem a webbiztos színpalettát használják,
kevesebb szín áll rendelkezésre, tehát színproblémák jelentkezhetnek. Egyes színek
lehet, hogy nem jelennek meg az alkalmazás felhasználói felületén, más alkalmazások meg összeomolhatnak, ha az alkalmazás nem képes lefoglalni a színeket.
• Előfordulhat a színek villogása, ha a felhasználó átvált egy olyan alkalmazás közt,
amelyik a webbiztos színpalettát használja és egy olyan között, amelyik nem. Azok
az alkalmazások, amelyek nem a webbiztos színpalettát használják, lehet, hogy
egyedi színtérképet alkalmaznak. Egyedi színtérkép használata esetén más vizuális
komponensek elveszíthetik a színeiket és láthatatlanná válhatnak.
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Az alábbi szakaszok bemutatják, hogyan optimalizálható a GNOME asztali környezet
megjelenése a csak 8 bites színeket támogató rendszerekre.

Webbiztos színpalettát használó témabeállítások
alkalmazása
Egyes ablakkerettémák a webbiztos paletta színeit használják. A Bright és az Esco a
webbiztos paletta színeit használják, így ezek esetében biztosan nem lesz szemcsés a
8 bites kijelzőkön sem. 8 bites vizuális módokban a Bright vagy az Esco adja a legjobb
színeket.
További információ a téma megváltoztatásával kapcsolatban: „Kevesebb CPU-erőforrást
igénylő témák használata” szakasz (286. oldal).

A színhasználat csökkentése a menüikonok
megjelenítésének kikapcsolásával
Egyes menüpontok mellett egy ikon látható a menüben. Ha az ikon nem a webbiztos
paletta színeit használja, akkor ez a funkció megnövelheti a használt színek számát.
A funkció kikapcsolásának leírása: „Menüikonok megjelenítésének kikapcsolása” szakasz (288. oldal).

A színhasználat csökkentése a nyitóképernyő
kikapcsolásával
Kikapcsolva a nyitóképernyőt, több szín marad a GNOME asztali környezet és az alkalmazások számára.
További információ a nyitóképernyő kikapcsolásáról: „A nyitóképernyő kikapcsolása”
szakasz (288. oldal).

294

Telepítési útmutató

A színhasználat csökkentése tele háttérszín
használatával
Használjon tele színt az asztal háttérszínének. Ez csökkenti a GNOME asztali környezet
által használt színek számát.
Tele háttérszín beállításához használja az alábbi parancsokat:
gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/background/picture_options none
gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/background/color_shading_type
solid
gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/background/primary_color
\#hexadecimal-color

Tele háttérszín kiválasztásához használható a háttérbeállító eszköz is.

10.9 Rejtett könyvtárak
Az alábbi táblázat leírja azokat a rejtett könyvtárakat, amelyeket a GNOME asztali
környezet vesz fel a felhasználók saját könyvtáraiba. A rejtett könyvtár egy olyan
könyvtár, amelyiknek a neve ponttal (.) kezdődik.
10.14 táblázat A felhasználók saját könyvtáraihoz adott rejtett könyvtárak
Könyvtár

Leírás

.esd_auth

A GNOME hangdémon, az ESD (Enlightened Sound Daemon)
hitelesítési cookie-ját tartalmazza.

.gconf

A felhasználó GConf konfigurációs forrását tartalmazza. Amikor
a felhasználó módosít egy beállítást, az új beállítási adatok ezen
a helyen kerülnek rögzítésre.

.gconfd

A GConf démon alábbi részeit tartalmazza:
• Konfigurációs adatok
• Zárolási információ az Interoperable Object Reference (kölcsönösen együttműködő objektumhivatkozás, IOR) által hivatkozott objektumokhoz
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Könyvtár

Leírás
• Állapotinformáció az IOR által hivatkozott objektumokhoz

.gnome

Felhasználóspecifikus alkalmazásadatok, amelyek nem a GConflerakatban tárolódnak. Például ez a könyvtár tartalmazza a felhasználó MIME-típusinformációit és munkamenet-információit.

.gnome-desktop A Nautilus fájlkezelő egyik beállítása lehetővé teszi, hogy a Nautilus kezelje a munkaasztalt. Ezt a beállítást kiválasztva, a
könyvtár az alábbi módon néz ki:
• A munkaasztal objektumai (például a saját mappa objektum,
a Kuka objektum és más indítóikonok). Ezek az objektumok
a könyvtárban asztali bejegyzés fájlokként jelennek meg. A
starthere.desktop fájl például a Kezdje itt! helyre mutató hivatkozást tartalmaz.
• Felcsatolt cserélhető adathordozó kötetek.
A fájlkezelő egy másik beállításával a felhasználók a saját
könyvtárukat használhatják a munkaasztal könyvtáraként a
.gnome-desktop helyett. Ha a felhasználó ezt a lehetőséget
választja, akkor a saját könyvtár tartalma asztali objektumokként
jelenik meg.
.gnome2

Felhasználóspecifikus alkalmazásadatok, amelyek nem a GConflerakatban tárolódnak, például az alábbiak:
• Gyorsbillentyű-információk
• Ablakpozíció-információk
• Asztali bejegyzés fájlok panelindítóikonokhoz
A könyvtár tartalmaz továbbá felhasználóspecifikus menüadatokat
is. Ha a felhasználó módosít a menükön, akkor annak részletei itt
tárolódnak..
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Könyvtár

Leírás

.gnome2-private (Ne foglalkozzon ezzel a könyvtárral. Jelenleg nincs funkciója.)
.metacity

A Metacity ablakkezelő munkamenetadatai.

.nautilus

Használatspecifikus fájlkezelőadatok, például:
• A felhasználó által használt könyvtárak metaadatai
• A felhasználó által hozzáadott Nautilus-matricák
• Nautilus asztali képek

.themes

A felhasználó által felvett vezérlőelemtéma-beállítások, ablakkerettéma-beállítások és ikontéma-beállítások. A felhasználó témákat
a Téma beállításai eszközzel tud felvenni.

.thumbnails A felhasználó képminiatűrjei. Ezeket a képminiatűröket a fájlkezelő használja. A fájlkezelő beállítható úgy, hogy a felhasználó
dönthesse el, hogy le kívánja-e állítani a miniatűr képek előállítását.
.xscreensaver A képernyővédő konfigurációs beállítási adatai.

10.10 Biztonsági megjegyzés az
SMB-nyomtatók beállításával
kapcsolatban
A windowsos hálózati megosztásokat szokás Samba- vagy SMB-megosztásoknak is
hívni. Amikor SMB-megosztáson keresztül állít be egy nyomtatót, akkor meg kell adnia
egy felhasználónevet és egy jelszót a nyomtatási sorhoz.
Ez a felhasználónév és jelszó titkosítatlan szövegként tárolódik az /etc/opt/gnome/
cups/printers.conf fájlban. Ezt a fájl csak olvashatónak van jelölve a rendszer-
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gazdai jogosultságú felhasználók számára, vagyis bárki ilyen felhasználó el tudja olvasni
a nyomtatási sor felhasználónevét és jelszavát.
A potenciális biztonsági problémák elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a nyomtatási sor eléréséhez használt felhasználónevet és jelszót csak a nyomtatási sor használja.
Ez garantálja, hogy az esetleges biztonsági problémák csak a nyomtatási sor jogosulatlan
használatára korlátozódjanak.

10.11 A GNOME asztali környezet
funkcióinak letiltása
A GNOME asztali környezet tartalmaz olyan funkciókat, amelyekkel korlátozható más
funkciók használata. Ezekkel a letiltási (vagy lezárási) funkciókkal korlátozható, hogy
a felhasználók milyen műveleteket hajthatnak végre a számítógépen. Lehet például,
hogy le akarja tiltani a parancssori műveleteket egy kiállításon működő, nyilvánosan
használható számítógépen.
A funkciók letiltása GConf-kulcsok beállításával történik (lásd: 10.1. szakasz - A GConf
használata az alapértelmezésekhez (236. oldal)). A felhasználói konfigurációs forrás
GConf-kulcsainak beállításához használható a Konfigurációszerkesztő alkalmazás is
(lásd: 10.1.8. szakasz - Konfigurációszerkesztő (258. oldal)).

10.11.1 A képernyőlezárás és kijelentkezés
letiltása
A képernyőlezárási és kijelentkezési funkciók letiltásához állítsa az
/apps/panel/global/disable_lock_screen és a
/apps/panel/global/disable_log_out kulcs értékét igazra.
A képernyőlezárási és kijelentkezési funkciók letiltása után az alábbi pontok törlődnek
a panelekről:
• A főmenü Képernyőlezárás és Felhasználó kijelentkezése menüpontjai
• A Képernyőlezárás és Kijelentkezés menüpontok a Panelra helyezés > Műveletek
menüből
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A menü megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a panel egy üres területére,
majd kattintson a Panelra helyezés > Műveletek menüpontra.
• A képernyőlezárás és Felhasználó kijelentkezése menüpontok a Menüsáv kisalkalmazás Műveletek menüjéből
Továbbá letiltódik minden képernyőlezárási és kijelentkezési gomb a többi panelen.

10.11.2 Parancssori műveletek letiltása
A parancssori műveletek letiltásához állítsa a
/desktop/gnome/lockdown/letilt_parancs_line kulcs értékét igazra.
A parancssori műveletek letiltása után az alábbi változások történnek a felhasználói
felületen:
• Az Alkalmazás futtatása menüpont törlődik az alábbi menükből:
• Főmenü
• A Panelra helyezés menü Műveletek almenüje
• A Menüsáv kisalkalmazás Műveletek almenüje
• A többi panel Futtatás gombja letiltódik
A parancssori műveletek letiltásához el kell távolítani a terminálalkalmazásokat indító
menüpontokat is. El akarja távolítani például az alábbi parancsokat tartalmazó menüpontokat:
• GNOME Terminal parancs ( /opt/gnome/bin/gnome-terminal)
• /usr/bin/xterm
• /usr/bin/setterm
Ezek a menüpontok törlődnek az alábbi menükből:
• Főmenü
• Panelra helyezés > Indítóikon menü
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A parancssori műveletek letiltásához le kell tiltani a Parancssor kisalkalmazást is. A
kisalkalmazás letiltásához vegye fel a kisalkalmazást a
/apps/panel/global/disabled_applets kulcsba. A Parancssor kisalkalmazás
letiltása után törlődik a főmenüből és a Panelra helyezés > Segédprogram menüből.

10.11.3 Panelkonfiguráció letiltása
A panelkonfiguráció letiltásához állítsa az /apps/panel/global/locked_down
kulcs értékét igazra.
A panelkonfiguráció letiltása után az alábbi változások történnek a felhasználói felületen:
• Az alábbi menüpontok törlődnek a Fiók és Panel felugró menükből:
• Hozzáadás a panelhez
• Panel törlése
• Tulajdonságok
• Új panel
• Letiltódik az Indító felugró menü is.
• Az alábbi menüpontok törlődnek a Kisalkalmazás felugró menüből:
• Eltávolítás a panelról
• Lezárás
• Áthelyezés
• A Főmenü felugró menü is letiltódik.
• Letiltódnak az Indító egérműveletei is, tehát a felhasználók hiába húznak indítóikonokat a panelekre (vagy le onnan).
• A Panel egérműveletei is letiltódnak, tehát a felhasználók hiába húznak paneleket
más helyekre.
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10.12 Az alkalmazások automatikus
indítása
Alkalmazások automatikus indításához GNOME alatt az alábbi módszerek egyike
használható:
• Alkalmazás futtatása minden felhasználó számára: Helyezzen el .desktop
fájlokat az /opt/gnome/share/autostart vagy /opt/gnome/share/
gnome/autostart könyvtárban.
• Alkalmazás futtatása egy adott felhasználó számára:
fájlokat a ~/.config/autostart könyvtárban.

Helyezzen el .desktop

Egy automatikusan induló alkalmazás letiltásához írja be a .desktop fájlba, hogy
X-Autostart-enabled=false.

10.13 Tárolóeszközök automatikus
csatolása és kezelése
A GNOME kötetkezelő ( gnome-volume-manager) figyeli a kötetekkel kapcsolatos
eseményeket és a felhasználó által megadott irányelv alapján reagál rájuk. A GNOME
kötetkezelő beállítható az üzem közben behelyezett meghajtók és adathordozók automatikus felcsatolására, programok automatikus futtatására, audio CD-k és video DVDautomatikus lejátszására, illetve fotók automatikus importálására egy digitális fényképezőgépről.
A GNOME kötetkezelő automatikusan elindul. A GNOME kötetkezelő letiltásához írja
be, hogy X-Autostart-enabled=false az /opt/gnome/share/gnome/
autostart/gnome-volume-manager.desktop fájlba.
A GNOME kötetkezelő beállításaira a GConf-szerkesztő is használható. Nyissa meg a
GConf-szerkesztőt: nyomja meg az Alt+F2 billentyűkombinációt az Alkalmazás futtatása párbeszédablak megnyitásához, írja be, hogy gconf-editor, majd kattintson
a Futtatás gombra. A GNOME kötetkezelő a /desktop/gnome/volume_manager
helyen található.
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10.14 A preferált alkalmazások
módosítása
A felhasználók preferált alkalmazásainak módosításához az /etc/opt/gnome/
gnome_defaults.conf fájlt kell átírni.
A fájl módosítása után futtassa le a SuSEconfig --module gnome-vfs2 parancsot.

10.15 Profilok kezelése a Sabayonnal
A Sabayon egy rendszeradminisztrációs eszköz, amellyel az asztali környezethez lehet
létrehozni profilokat. A profil alapértelmezett beállítások és korlátozások egy gyűjteménye, amely alkalmazható egyes felhasználókra, vagy felhasználók csoportjaira. A Sabayon segítségével a GConf alapértelmezett értékei és kötelező kulcsai egy grafikus
felületen állíthatók be.
A profilok meghatározása egy grafikus munkamenetben történik, hasonlóban ahhoz,
mint amilyet a felhasználó futtat; ez azonban egy ablakon belül fut. A tulajdonságok
(a munkaasztal háttere, az eszköztárak és a használható kisalkalmazások) a szokásos
módon módosíthatók. A Sabayon felismeri továbbá az eltérést a legtöbb asztali alkalmazás alapértelmezett beállításaitól.
A szimulált saját könyvtárban vagy az asztalon hagyott fájlok és könyvtárak bekerülnek
a végső profilba. Ilyen például sok alkalmazásspecifikus adatbázis, például a Tomboy
feljegyzések. Ezzel a mechanizmussal egyszerűen lehet biztosítani könnyen elérhető
bevezető feljegyzéseket vagy sablonokat az új felhasználóknak.
A felhasználói profil örökölheti beállításait egy szükőprofiltól, amelyet aztán felülbírálhat
vagy kiegészíthet további értékekkel. Ez lehetővé teszi a beállítások hierarchikus kialakítását. Készíthet például egy Alkalmazott profilt, amelyből aztán származtathat egy
Tervező és egy Minőségellenőr profilt.
Az alapértelmezések biztosításán túl a Sabayon képes a beállítások lezárására is. Ennek
hatására a felhasználók nem tudják módosítani a beállítást. Például beállítható, hogy a
munkaasztal háttere nem változtatható meg az alapértelmezettől eltérőre. Megakadályozza a bejegyzések átállítgatását, így elvileg csökkenti a segélykérő hívások számát
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és lehetővé teszi a kioszkszerű környezetben történő alkalmazást. Ez azonban nem jelent
abszolút biztonságot és nem is szabad támaszkodni rá.
A Sabayon tartalmaz egy listát azon alkalmazásokhoz és általános felhasználóifelületelemekhez, amelyek gyárilag támogatják a lezárást. Ilyen például az Epiphany, az
OpenOffice.org és a GNOME panel. A panel például beállítható úgy, hogy csak meghatározott kisalkalmazásokat lehessen felvenni rá, és ne lehessen módosítani a helyét
vagy a méretét a képernyőn. Hasonlóan, a Mentés menüpont is letiltható az összes olyan
alkalmazásban, amely használná. Így a felhasználók nem fogják tudni elmenteni a dokumentumokat.
A profilokat át lehet vinni más számítógépekre. Az /etc/opt/gnome/
desktop-profiles/ könyvtárban tárolódnak, és minden profil egy külön ZIPfájlba van elmentve.

10.15.1 Profil létrehozása
A profilok az /etc/opt/gnome/desktop-profiles könyvtárban tárolódnak,
ZIP-fájlokként. Minden elmentett profil külön ZIP-fájlban tárolódik (profil_neve
.zip). A profilok átmásolhatók és áthelyezhetők más számítógépekre.
1 Kattintson a Számítógép > További alkalmazások > Rendszer > Asztali profilszerkesztő menüpontra.
2 Ha nem root felhasználóként van bejelentkezve, adja meg a root jelszót, majd
kattintson a Folytatás gombra.

3 Kattintson a Hozzáadás gombra.
4 Adja meg a profil nevét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
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5 Válassza ki a profilt, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
Megjelenik egy új asztali munkamenet egy Xnest ablakban.

6 Az Xnest ablakban végezze el a kívánt módosításokat.
Minden módosított beállítás megjelenik az Xnest ablakban.
Ha akarja, kötelezővé teheti a beállításokat (kattintson a Szerkesztés > Kötelező
kényszerítése menüpontra az Xnest ablakban), egy beállítás figyelmen kívül hagyására (kattintson a Szerkesztés > Módosítások > Figyelmen kívül hagy menüpontra), vagy tegye a beállítást alapértelmezetté (ne válassza se a Figyelmen kívül
hagy, se a Kötelező lehetőséget).
7 A beállítások lezárásához kattintson a Szerkesztés > Lezárás menüpontra az Xnest
ablakban.
A következő lehetőségek választhatók:
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Panel: Lezárhatja a paneleket, letilthatja az erőltetett kilépést, letilthatja a kijelentkezést és letilthatja a letiltott kisalkalmazások lista bármely kisalkalmazását.
OpenOffice: Megadhatja az OpenOffice.org dokumentumok makróinak biztonsági szintjét, a betöltési és mentési beállításokat, valamint a felhasználói felület
beállításait.
Epiphany webböngésző: Elrejthető a menüsor, az ablak teljes képernyősre
növelhető, letiltható a kilépés, tetszés szerinti URL-ek, a könyvjelzők és az eszköztár szerkesztése, és a nem biztonságos protokollok.
8 A profil elmentéséhez kattintson a Profil > Mentés menüpontra.
A profil az /etc/opt/gnome/desktop-profiles könyvtárba mentődik
el.
9 Kattintson a Profil > Kilépés menüpontra az Xnest ablak bezárásához, majd
kattintson a Bezárás gombra a Sabayonból kilépéshez.

10.15.2 Profil alkalmazása
A profil alkalmazható egyes felhasználókra, vagy egy munkaállomás összes felhasználójára.
1 Kattintson a Számítógép > További alkalmazások > Rendszer > Asztali profilszerkesztő menüpontra.
2 Ha nem root felhasználóként van bejelentkezve, adja meg a root jelszót, majd
kattintson a Folytatás gombra.
3 Válassza ki az alkalmazni kívánt profilt, majd kattintson a Felhasználók menüpontra.
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4 Válassza ki a felhasználókat, akikre alkalmazni kívánja a profilt.
Ha a profilt a munkaállomás összes felhasználójára alkalmazni kívánja, kattintson
a Profil használata az összes felhasználóhoz.
5 Kattintson a Bezárás gombra.

10.16 Dokumentumsablonok
hozzáadása
Dokumentumsablonok felhasználókhoz rendeléséhez töltse ki a Templates (sablonok)
könyvtárat a felhasználó saját könyvtárában. Ez megtehető kézzel, egyenként, minden
felhasználóhoz a fájlok a ~/Templates könyvtárba másolásával, vagy rendszerszinten
úgy, hogy a kívánt dokumentomokkal teli Templates könyvtárat hozzáadja az /etc/
skel könyvtárhoz még a felhasználó létrehozása előtt.
A felhasználó a sablon alapján úgy tud új dokumentumot készíteni, hogy jobb gombbal
kattint az asztalon, és kiválasztja a Dokumentum létrehozása menüpontot.
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KDE beállítása
adminisztrátorok számára

11

A KDE egy igen széles körben konfigurálható asztali környezet. Azon túl, hogy az
egyes felhasználó kedve szerint konfigurálhatja, a rendszergazdák globális beállításokat
is készíthetnek. Így a rendszergazdák készíthetnek egyéni, mégis alapértelmezett beállításokat környezeteikhez. A csoportok és az egyes felhasználók beállításai el is térhetnek. Lehetséges továbbá korlátozni, hogy a felhasználók mely beállításokat módosíthassák. Továbbá a KDE részeinek és funkcióinak elérése is korlátozható felhasználónként
és csoportonként.
Ezekkel a globális beállításokkal a rendszergazdák készíthetnek például egy, az egész
cégre nézve egységes, a vállalati arculatot követő asztali környezetet, amelyet a felhasználó azután nem módosíthat. Szintén hasznos lehet feladatspecifikus profilok készítése
a szervezet különböző csoportjai számára, amelyek csak alkalmazások egy meghatározott
köréhez férhetnek hozzá.
A KDE az összes konfigurációs fájlt meghatározott könyvtárfákban, úgynevezett profilokban tárolja. A profil alapértelmezett beállítások és korlátozások egy gyűjteménye,
amely alkalmazható akár egyes felhasználókra, akár felhasználók csoportjaira. Ezeket
a profilokat a KIOSK keretrendszer kezeli. A profilok előállítására és kezelésére használható a grafikus KIOSK Admin Tool, de a profilok fájljai és struktúrái kézzel is
előállíthatók és szerkeszthetők.
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11.1 Profilok kezelése a KIOSK Admin
Tool segítségével
A Kiosk Admin Tool használatával egyszerűen meg lehet adni az asztali irányelveket,
környezeti korlátozásokat és menüdefiníciókat tartalmazó profilokat. A meglévő profilok
módosíthatók, továbbá hozzárendelhetők csoportokhoz és felhasználókhoz. A Kiosk
lehetővé teszi a profilok automatikus telepítését is távoli gépekre.
A Kiosk Admin Tool a KDE főmenüjéből, vagy az Alt + F2 billentyű megnyomásával
és a kiosktool parancs kiadásával indítható.

11.1.1 Új profil létrehozása
Új profil létrehozásához kattintson az Új profil hozzáadása pontra. A megnyíló párbeszédablakban töltse ki a Profil neve és a Rövid leírás mezőket. Meg kell adnia a tulajdonost is, akihez a profil tartozik. Az itt megadott felhasználónak írási jogosultsággal
kell rendelkeznie a profil könyvtárához. Értelemszerűen az itt megadott felhasználó
jelszavát is ismernie kell. További információ a profilkönyvtárról: „Profilok telepítése
a helyi gépre” szakasz (310. oldal).
Az itt megadott adatok bármikor megváltoztathatók később a Profil tulajdonságai menüponttal.

11.1.2 Profil beállítása
Válasszon ki egy meglévő profilt és kattintson a Profil beállítása pontra. Itt állíthatja
be a KDE összes komponensét, az ikonokat, menüket és a fájlhozzárendeléseket. A
komponens kiválasztása után a korlátozásokat a megfelelő bejegyzés előtti négyzet
megjelölésével adhatja meg. Ha egy bejegyzésre ráviszi az egeret, megjelenik egy súgószöveg, amelyik elmagyarázza a korlátozás hatását.
A bejegyzések vagy egy konkrét, letiltható funkcióra vonatkoznak (mint például
a Bejelentkezés letiltása beállítás), vagy lezárható konfigurációs lehetőségeket írnak
le (ilyen például a Képernyővédő beállításainak lezárása). Ennek hatására, a profil
használatakor az adott funkció vagy konfigurációs lehetőség nem lesz elérhető.
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A funkciók letiltásán és a konfigurációs lehetőségek lezárásán túl beállítható az asztali
környezet megjelenése is. Az Asztali ikon, Asztal háttérkép, Képernyővédő, KDE menü
és Panel komponensek kiválasztásakor két további gomb használható – a Beállítás és
az Előnézet. A Beállítás gombra kattintva az éppen kiválasztott profil asztali beállításai
betöltődnek és ideiglenesen felülírják a saját asztali beállításokat. Most ugyanúgy végezheti el a módosításokat, mintha a saját asztali környezetét állítaná be. A módosítások
megerősítéséhez kattintson a Mentés gombra. A módosítások véglegesen a profilba
íródnak és visszaállnak a saját asztali beállítások.

11.1.3 Profilok hozzárendelése
felhasználókhoz és csoportokhoz
Egy profil a létrehozása után azonnal még nem „aktív”. Először felhasználókhoz vagy
csoportokhoz kell rendelni. A Profilok hozzárendelése gomb megnyit egy ablakot,
amelyben a meglévő profilok felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelhetők. Ha
egynél több profilt rendel egy felhasználóhoz vagy csoporthoz, akkor arra az összes
profil beállítása érvényes lesz. Ha egy profil beállításai ütköznek egy másik profil beállításaival, akkor az előbb felsorolt profil beállításai lesznek az érvényesek. Ugyanez a
szabály érvényes akkor is, ha egy adott felhasználóhoz rendel egy profilt, míg egy másikat egy olyan csoporthoz, amelynek a felhasználó tagja.
FONTOS: Felhasználók és csoportok távoli gépeken
A profilok a helyi gépen elérhető felhasználókhoz és csoportokhoz rendelhetők.
Ha egy távoli kiszolgálón kívánja alkalmazni a profilokat, akkor oldja meg (például NIS használatával), hogy a távoli gép felhasználói és csoportjai a helyi gépen
is elérhetők legyenek.

11.1.4 Profilok telepítése
A KIOSK Admin Tool segítségével nemcsak a helyi, hanem a távoli gépeken is telepíthetők a profilok. Így telepíthetők a profilok például egy NFS-kiszolgálóra, amelyről
aztán exportálható a hálózat összes kliense számára.
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Profilok telepítése a helyi gépre
Ha arra a helyi gépre telepíti a profilokat, amelyen a KIOSK Admin Tools is fut, akkor
nincs szükség kézi beavatkozásra – az eszköz lekezeli az induláskor „megtalált” profilokat. Alapértelmezés szerint az összes profil a /var/lib/kde-profiles
könyvtárban található, amelyet csak a root felhasználó jogosult írni. Nem ajánlott
megváltoztatni ezt a beállítást.
Ha mégis szükség lenne a profilok helyének módosítására, akkor válassza ki a Beállítások
> KIOSK Admin Tool beállítása menüpontot és módosítsa az Alapkönyvtár értékét.
Lehetséges, bár nem ajánlott, a különböző profilok különböző helyekre szétosztása.
Törölje az Összes profil ugyanazon könyvtár alatt tárolása pontot a konfigurációs ablakban. Ezután viszont meg kell adni a profil létrehozásakor a Profil könyvtára értékét.

Profilok telepítése távoli gépre
A KIOSK Admin Tool beállítások (Beállítások > KIOSK Admin Tool beállítása) között
megadható egy hely a távoli gépen, ahová a profilok feltöltődjenek az eszközből kilépéskor. A feltöltési mechanizmus a fish protokollt használja. A konfigurációs ablak
Kiszolgáló URL mezejének alapértéke a fish://root@host/. A root helyére
írja be annak a felhasználónak a nevét, akihez a távoli kiszolgálón a fájlok tartozzanak,
a host helyére pedig a távoli gép gépnevét. Alapértelmezés szerint ugyanazt a
könyvtárat használja a program, mint a helyi gépen. Ha nem ezt szeretné, akkor kattintson a Fájlablak megnyitása gombra és adjon meg a távoli kiszolgálón egy másik
könyvtárat. A távoli felhasználó jelszavának beírása után tallózhat a könyvtárak között.
Alapértelmezés szerint a helyi gép könyvtára hozzáadódik a beírt Kiszolgáló URL értékhez. Ha nem ezt akarja, használja a Levágás parancsot.
Alapértelmezés szerint a KDE a profilokat a /var/lib/kde-profiles könyvtárban
várja. Ha ebbe a könyvtárba telepíti őket a távoli gépen, vagy egy NFS-kiszolgáló olyan
könyvtárába, amelyet a kliensek erre az elérési útra csatolnak fel, nincs további teendő.
Ellenkező esetben javítsa ki az /etc/kde3rc fájlt. Részletek: http://lxr.kde
.org/source/KDE/kdelibs/kdecore/doc/README.kiosk.
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11.1.5 Példa: Profil létrehozása és
hozzárendelése
Az alábbi példában egy myCompany nevű profilt készítünk és rendeljük hozzá a
testserver távoli gép tester felhasználójához.
1 A Kiosk Admin Tool a KDE főmenüjéből indítható, vagy az Alt + F2 billentyű
megnyomásával és a kiosktool parancs kiadásával.
2 Nyissa meg a konfigurációs párbeszédablakot: Beállítások > KIOSK beállítása.
A helyi gépen alapértelmezés szerint az összes profil a /var/lib/
kde-profiles könyvtárban tárolódik. Szintén alapértelmezés szerint az 500nál alacsonyabb UID-jű felhasználók nem jelennek meg.
A példában a profilt a testserver nevű távoli gépre kívánjuk telepíteni, a
profilok alapértelmezett helyére. Ezért tehát jelölje meg a Kilépéskor pontot és
írja át a Kiszolgáló URL értékét erre: fish://root@testserver/.
11.1 ábra A KIOSK Admin Tool beállítása
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3 Nyissa meg az Új profil hozzáadása ablakot és hozzon létre egy új, myCompany
nevű profilt.
11.2 ábra Profil hozzáadása

Kattintson a Kész gombra az új profil elmentéséhez. A fájlok elmentése előtt be
kell írni a root felhasználó jelszavát.
4 A Profil beállítása gombra kattintva megnyílik egy ablak, amelyben beállíthatja
a KDE különféle paramétereit.
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11.3 ábra Profil beállítása

Ha például a Témák, majd a Témák beállítása menüpontot választotta, akkor
megjelenik a témák beállítási ablaka. Az itt elvégzett módosítások nem az aktuális asztali környezetre vonatkoznak, hanem az éppen kezelt profilba kerülnek
be – miután véglegesítette a módosításokat a Témák beállítása ablak Mentés
gombjára kattintással.
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11.4 ábra Témák beállítása

A profil beállításának befejeztével térjen vissza a főmenübe a Kész gombra kattintással.
5 Rendelje a profilt felhasználókhoz vagy csoportokhoz a Profilok hozzárendelése
paranccsal.
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11.5 ábra Profilok hozzárendelése

Térjen vissza a főmenübe a Kész gomb megnyomásával..
6 Most már használható a profil a helyi gépen. A távoli gépre telepítés előtt ki is
próbálhatja. Indítson el egy új munkamenetet (jobb gombbal kattintson az asztalra,
válassza ki a Felhasználóváltás > Új munkamenet indítása menüpontot, majd
jelenkezzen be, mint a tester felhasználó.
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11.6 ábra A használt profil

Térjen vissza a saját asztalára: jelentkezzen ki, mint tester. Amennyien módosításokra lenne szüksége, indítsa el újból a telepítési eljárást. Ha nincs, akkor
lépjen ki a KIOSK Admin Toolból. Kilépéskor az telepíti az összes profilt a
testserver kiszolgálóra. Ehhez a művelethez meg kell adni a root jelszavát
a testserver-en. Mivel a profilok az alapértelmezett KDE profilkönyvtárba
lesznek telepítve, további teendőkre nincs szükség. Amikor a tester felhasználó legközelebb bejelentkezik a testserver gépen, a myCompany profil
indul el a számáa.

11.2 Profilok kezelése kézzel
Ha a grafikus eszközzel végzett munka helyett jobban szereti a konfigurációs fájlok
kézi szerkesztését, a KIOSK keretrendszer ezt is lehetővé teszi. A profil minden konfigurációs fájlja egyszerű szövegfájl, amely tetszés szerinti szerkesztővel módosítható.
A KIOSK konfigurációs és telepítési lehetőségeit a http://websvn.kde.org/
trunk/KDE/kdelibs/kdecore/README.kiosk?view=markup címen olvasható The KDE Source Repository részletezi. A részletekkel kapcsolatban forduljon
ide. Az alábbiakban csak a KIOSK keretrendszer használatához legszükségesebb dolgokat ismertetjük.
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11.2.1 Fájlrendszer-hierarchia
A KDE a KDE-környezet, illetve a KDE-alkalmazások által használt fájlokat rögzített
könyvtárfákban, úgynevezett „profilokban” tárolja. Alapértelmezés szerint két ilyen
könyvtár van: az /opt/kde3 és a ~/.kde. A ~/.kde könyvtár a felhasználóspecifikus beállításokat tárolja. Az /opt/kde3 könyvtár a csomagokkal együtt kapott
adatokat és konfigurációs fájlokat tárolja. Nem ajánlott itt végezni módosításokat, mivel
a következő frissítés felül fogja írni őket. Éppen ezért a rendszergazda további fákat
hozhat létre a KIOSK keretrendszer számára. A további fix könyvtárfák alapértelmezett
helye a /var/lib/kde-profiles könyvtár. A /etc/kde3rc fájlban további
helyeket is meghatározhat. A részletekkel kapcsolatban forduljon a KIOSK dokumentációjához.
A fix könyvtárfa az alábbi könyvtárakból áll (bár nem muszáj, hogy mindegyik meglegyen):
bin
Végrehajtható fájlok
cgi-bin
Súgóközpont parancsfájljai
lib
Függvénytárak
socket-<GÉPNÉV>
Kommunikációs socketek
tmp-<GÉPNÉV>
Ideiglenes fájlok
cache-<GÉPNÉV>
Gyorsítótárba helyezett adatok
share
Alkalmazás- és konfigurációs adatok
Egyéb mások között a share könyvtár az alábbi alkönyvtárakat tartalmazza:
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share/applications
.desktop fájlok a KDE menüjében megjelenő összes alkalmazáshoz
share/applnk
A KDE menü felépítése
share/config
Konfigurációs fájlok alkalmazásokhoz és komponensekhez, valamint a
kdeglobals globális konfigurációs fájl
share/icons
Témák, méretek és használati kategóriák szerint osztályozott ikonok
share/mimelnk
.desktop fájlok MIME-típusokkal
share/wallpapers
Háttérképként használható képek

Precedencia
A KDE végigkeresi a rendszer összes ismert könyvtárfáját. Ha egy adott fájl több
könyvtárfában is megtalálható, akkor precedenciaszabályok döntik el, hogy melyik fájlt
használja.
A konfigurációs fájlok végigolvasásakor egy további szabály is érvényben van. Általában
az ugyanolyan nevű konfigurációs fájlok tartalma összefésülésre kerül. Ha azonban
ugyanaz a konfigurációs kulcs egynél többször is meg van adva, akkor a rendszer a
legnagyobb precedenciájú fájlban található kulcsot fogja használni.
A precedencia sorrendje:
1. Felhasználói könyvtár (~/.kde)
2. Az /etc/kde3rc fájlban megadott könyvtárak
3. A rendszerszintű alapértelmezett könyvtár (/opt/kde3)
Felhasználóként ez a sorrend felülírható a $KDEDIRS változó beállításával. A könyvtárakat kettősponttal (:) kell elválasztani. Az első könyvtárnak lesz a legmagasabb
precedenciája és a legutolsónak a legalacsonyabb.
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11.2.2 A konfigurációs fájlok formátuma
A KDE-konfigurációk UTF-8 formátumú szövegfájlokban tárolódnak. Minden konfigurációs lehetőség egy kulcsból és egy értékből álló párként van megadva, mindig egy
csoport belsejében:
[Group 1]
key=value
key 2=value 2

A kulcsok és értékek elején és végén lévő szóközszerű karakterek figyelmen kívül
maradnak. Mindkettő tartalmazhat azonban (belül) szóközöket, amint ez a fenti példában
is látható. Ha egy értéknek szóközzel kell kezdődnie (vagy arra kell befejeződnie), vagy
soremelést ill. egyéb speciális karaktereket kell tartalmaznia, akkor használja a következő
speciális kódokat:
• \s: szóköz
• \t: tabulátor
• \r: kocsi vissza
• \n: soremelés
• \\: fordított törtvonal

Parancsértelmező-kibontások
Dinamikusan előállított értékek használatához a KDE lehetővé teszi a parancsértelmezőkibontások használatát. Ha egy kulcsot a [$e] érték követ, akkor a parancsértelmezőkibontások aktiválódnak. E szerkezet használata esetén az érték az első olvasáskor íródik
a fájlba. Az [$ie] kód rögzíti ezt a viselkedést, vagyis a kibontás a konfigurációs fájl
minden egyes olvasásakor kiértékelődik. A parancsértelmező-kibontásokkal használhatók
akár környezeti változók, akár parancsok kimenetei értékekként.
[example group]
UserName=$USER
Group=$(id -g)
HomeDirectory=$HOME
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Lokalizáció
Minden konfigurációs érték lokalizálható, ha egy nyelvkódot ad a kulcsbejegyzéshez:
[example group]
Label=Language
Label[de]=Sprache
Label[ru]=Язык

Konfigurációs bejegyzés lezárása
Minden konfigurációs bejegyzés védhető a felülírás ellen. Lezárhatók teljes konfigurációs fájlok, csoportok, de egyes kulcsok is. Ehhez írja be, hogy [$i] egy külön sorba a
fájl elejére, a csoportnév után, vagy a kulcs mögé.
[example group][$i]
Label=Language
[example group 2]
UserName[$i]=$USER

11.2.3 Profilok aktiválása
A profilok a fájlrendszerben bárhol létrehozhatók. Ahhoz, hogy a KDE-környezet elolvassa a profilokat, fel kell venni őket az /etc/kde3rc fájlba. A profilok alapértelmezett helye, a /var/lib/kde-profiles/ már be van állítva.
Alapértelmezés szerint az egyedi profil nincs felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelve. Ezt a hozzárendelést az /etc/kde-user-profile felhasználói profilhozzárendelési fájlban adhatja meg. Az egyetlen kivétel az alapértelmezett profil. Ha létrehoz
egy „default” nevű profilt a /var/lib/kde-profiles/ könyvtárban ((ilyen profil
alapértelmezés szerint nem létezik), akkor az automatikusan a gép minden felhasználójához hozzárendelődik.
További, részletes információ a profilok aktiválásáról és a felhasználókhoz rendeléséről
a KIOSK keretrendszer dokumentációjában olvasható.
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11.2.4 Példák
Az SUSE Linux Enterprise három előredefiniált profillal érkezik (redmond, simplified
és Thinclient), amelyek szintén /var/lib/kde-profiles könyvtárban találhatók.
Ezek egyikét használhatja sablonként egy saját profil elkészítéséhez.
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Az Active Directory* (AD) az LDAP-re, Kerberosra és más egyéb szolgáltatásokra
épülő címtárszolgáltatás, amelyet a Microsoft Windows használ az erőforrások, szolgáltatások és emberek felügyeletéhez. Egy MS Windows hálózatban az AD biztosít információkat ezekről az objektumokról, az AD vezérli az elérhetőségüket és kényszeríti ki
a különféle irányelveket. A SUSE Linux Enterprise® lehetővé teszi a meglévő ADtartományokba csatlakozást és a Linux-gép egy Windows-környezetbe integrálását.

12.1 Linux- és AD-környezetek
integrálása
Amikor egy Linux-kliens egy meglévő Active Directory tartományba csatlakozó Active
Directory-kliensként van beállítva, számos olyan előny kiaknázható, ami egy tisztán
SUSE Linux Enterprise Linux-klienssel nem:
Megosztott fájlok és mappák tallózása SMB-n keresztül
Mind a Nautilusban, a GNOME fájlkezelőjében, mind a Konquerorban, a KDE-s
megfelelőjében lehet tallózni az SMB-n keresztül megosztott erőforrások között.
Fájlok és mappák megosztása SMB-n keresztül
Mind a Nautilus, a GNOME fájlkezelője, mind a Konqueror, a KDE-s megfelelője
támogatja a fájlok és mappák megosztását, ugyanúgy, mint Windows alatt.
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Windows-kiszolgálón lévő felhasználói adatok elérése és kezelése
A Nautilus és Konqueror segítségével a felhasználók elérhetik windowsos felhasználói adataikat is, valamint képesek létrehozni, módosítani és törölni fájlokat és
mappákat windowsos kiszolgálókon. A felhasználóknak az adatok eléréséhez nem
kell újra és újra megadni a jelszavukat.
Offline hitelesítés
A felhasználók akkor is bejelentkeznek és elérhetik a Linux-gépen található helyi
adataikat, ha egyébként offline vannak (nem csatlakoznak a hálózatra, például noteszgépről), vagy az AD-kiszolgáló bármely oknál fogva elérhetetlen.
Windowsos jelszavak módosítása
Az AD linuxos átirata betartatja az Active Directoryban tárolt vállalati jelszóirányelveket. A képernyőkezelők és a konzol támogatja a jelszóváltási üzeneteket és elfogadják az Ön által megadott adatokat. Még akár a linuxos passwd parancs is
használható a windowsos jelszavak módosítására.
Egypontos bejelentkezés Kerberosra felkészített alkalmazásokkal
Mindkét asztali környezet számos alkalmazása fel van készítve a Kerberos használatára (kerberizált). Más szavakkal, átlátszó módon képesek kezelni a felhasználó
hitelesítését anélkül, hogy folyton újra be kéne írni a jelszavakat a webkiszolgálókon,
proxykon, munkacsoportos alkalmazásokban és más helyeken.
Az alábbi részben röviden áttekintjük e funkciók műszaki hátterét. A fájlok és nyomtatók
megosztásához útmutatást a GNOME felhasználói kézikönyv és KDE felhasználói kézikönyv tartalmaz, ahol további részletek tudhatók meg arról, hogyan van támogatva az
AD a GNOME- és KDE-alkalmazások világában.

12.2 Háttérinformáció a linuxos
AD-támogatáshoz
Számos rendszerkomponensnek kell együttműködnie problémamentesen ahhoz, hogy
egy linuxos kliens hibátlanul integrálható legyen egy meglévő Windows Active Directory tartományba. Az 12.1. ábra - Active Directory hitelesítési séma (325. oldal) ábra a
legfontosabbakat mutaja ezek közül. Az alábbi szakaszok az AD-kiszolgáló és a kliens
együttműködése során történő legfontosabb események mögötti folyamatokat írják le.
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12.1 ábra Active Directory hitelesítési séma
Kerberosra
felkészített
alkalmazások

PAM-ra felkészített alkalmazások
(gdm, kdm, login)

NSS
PAM

Kerberos
hitelesítési

pam_winbind

adattár cache

nscd

pam_unix2
nss_compat

nss_winbind
pam_mkhomedir

Kerberos

különféle MS-protokollok

winbindd

LADP, Kerberos és

Offline cache

Windows DC
(Active Directory)

Ahhoz, hogy kommunikálni tudjon a címtárszolgáltatással, a kliensnek a kiszolgáló
legalább két protokollját ismernie kell:
LDAP
Az LDAP a címtáradatok kezeléséhez optimalizált protokoll. Az AD-s Windowstartományvezérlő képes használni az LDAP protokollt arra, hogy a kliensekkel
megossza a címtár adatait. További részletek az LDAP-ről általában, illetve nyílt
forráskódú változatáról, az OpenLDAP-ról: 35. fejezet - LDAP – címtárszolgáltatás
(717. oldal).
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Kerberos
A Kerberos egy megbízható külső hitelesítési szolgáltatás. Minden kliense megbízik
abban, hogy a Kerberos képes megállapítani a többi kliens azonosságát, és így kialakíthatók a Kerberosra felkészített egypontos bejelentkezési (single-sign-on,
SSO) megoldások. A Windows támogatja a Kerberos-implementációkat, és a
Kerberos SSO még akár linuxos kliensekkel is megvalósítható. További részletek
a Linux alatt használt Kerberosról: 41. fejezet - Hálózati hitelesítés – Kerberos
(799. oldal).
A fiók- és hitelesítési adatokat az alábbi klienskomponensek dolgozzák fel:
Winbind
A megoldás központi része a Samba projekt részeként elkészült winbind démon,
amely az AD-kiszolgálóval folytatott teljes kommunikációt kezeli.
NSS (Name Service Switch, névszolgáltatási kapcsoló)
Az NSS rutinjai biztosítják a névszolgáltatás adatait. A felhasználók és csoportok
névszolgáltatását az nss_winbind biztosítja. Ez a modul közvetlenül a winbind
démonnal működik együtt.
PAM (Pluggable Authentication Modules, cserélhető hitelesítési modulok)
Az AD-felhasználók hitelesítését a pam_winbind modul végzi. Az AD felhasználók linuxos saját könyvtárainak létrehozásáért a Linux-kliensen a pam
_mkhomedir felelős. A pam_winbind modul közvetlenül a winbindd-hez
kapcsolódik. További részletek a PAM-ról általában: 24. fejezet - Hitelesítés PAM
használatával (527. oldal).
A PAM használatára felkészített alkalmazások, például a bejelentkezési rutinok, valamint
a GNOME és KDE képernyőkezelők, a PAM-mal és az NSS-réteggel kommunikálnak
közvetlenül, hogy hitelesítést bizotsítsanak a windowsos kiszolgálóhoz. A Kerberoshitelesítést támogató alkalmazások, így például a fájlkezelők, a webböngészők, illetve
az e-mail kliensek a Kerberos hitelesítésiadat-gyorsítótárát használják a felhasználók
Kerberos-jegyeinek gyorsabb eléréséhez, így ők is élvezhetik az SSO-keretrendszer
előnyeit.

12.2.1 Csatlakozás egy tartományhoz
A tartományhoz csatlakozás során a kiszolgáló és a kliens biztonságos kapcsolatot létesít.
A kliens oldalán a következő feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy beléphessen a
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Windows-tartományvezérlő által biztosított LDAP és Kerberos SSO-környezetbe. A
teljes csatlakozási folyamat levezényelhető a YaST tartománytagsági moduljából, amely
futtatható akár telepítés közben, akár a már telepített rendszeren:
1 Ki kell keresni az LDAP és KDC (Key Distribution Center) szolgáltatásokat
biztosító Windows-tartományvezérlőt.
2 Létrejön egy számítógépfiók a címtárszolgáltatásban a csatlakozó klienshez.
3 A kliens kap egy kezdeti jegyengedélyező jegyet (ticket granting ticket, TGT)
és eltárolja a helyi Kerberos hitelesítési adattárában. A kliens a TGT-vel tud további jegyeket kérni az egyéb szolgáltatásokhoz csatlakozáshoz, például a címtárkiszolgáló LDAP-n keresztüli lekérdezéséhez.
4 Az NSS- és PAM-konfigurációk megfelelően módosulnak, hogy a kliens jogosult
legyen hitelesíteni magát a tartományvezérlőn.
A kliens indításakor elindul a winbind démon és lekéri a gép fiókjához tartozó kezdeti
Kerberos-jegyet. A winbindd automatikusan frissíti a gép jegyét, hogy érvényes maradjon. Az aktuális fiók irányelvek követéséhez a winbindd időről-időre lekérdezi a tartományvezérlőt.

12.2.2 Bejelentkezés a tartományba és a
felhasználói könyvtárak
A GNOME és KDE bejelentkezéskezelői (a GDM és KDM) ki lettek bővítve, hogy
megbirkózzanak az AD-tartományokba bejelentkezéssel is. A felhasználók kiválaszthatják, hogy az elsődleges tartományba kívánnak bejelentkezni, amelyhez a gép csatlakozott, vagy valamelyik megbízható tartományba, amellyel az elsődleges tartomány
tartományvezérlője bizalmi kapcsolatot létesített.
A felhasználói hitelesítést egy sor PAM-modul intézi. Ennek leírása: 12.2. szakasz Háttérinformáció a linuxos AD-támogatáshoz (324. oldal). A kliensek Active Directory
vagy NT4 tartományokhoz hitelesítésére szolgáló pam_winbind modul ismeri az
összes olyan windowsos hibaállapotot, amely megakadályozhatja egy felhasználó bejelentkezését. A Windows hibakódjai megfelelő, a felhasználó által olvasható hibaüzenetekké fordulnak át, és a PAM ezeket jeleníti meg a támogatott módszerekkel (GDM,
KDM, konzol és SSH) történő bejelentkezéskor:
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A jelszó lejárt
A felhasználó egy üzenetet lát, amely jelzi, hogy a jelszó lejárt és meg kell változtatni. A rendszer rögtön az új jelszót kéri be, és jelzi a felhasználónak, ha az új
jelszó nem felel meg a vállalati jelszóirányelveknek (például túl rövid, túl egyszerű,
vagy nemrégiben használatban volt). Ha a felhasználó jelszómódosítása nem sikerül,
megjelenik az ok, és újra meg kell adni az új jelszót.
Fiók letiltva
A felhasználó egy hibaüzenetet lát, amely azt jelzi, hogy a fiók le lett tiltva, és hogy
keresse meg a rendszergazdát.
Fiók kizárva
A felhasználó egy hibaüzenetet lát, amely azt jelzi, hogy a fiók ki lett zárva, és
hogy keresse meg a rendszergazdát.
A jelszót meg kell változtatni
A felhasználó bejelentkezhet, de figyelmeztetést kap, hogy a jelszót rövidesen meg
kell változtatni. Ez a figyelmeztetés a jelszó lejárata előtt három nappal jelenik
meg. A lejárat után a felhasználó már nem fog tudni újra bejelentkezni.
Érvénytelen munkaállomás
Ha a felhasználó csak meghatározott munkaállomásról jogosult bejelentkezni és
az aktuális SUSE Linux Enterprise gép nem szerepel a listában, akkor egy üzenet
jelenik meg, hogy a felhasználó erről a munkaállomásról nem jelentkezhet be.
Érvénytelen bejelentkezési idő
Ha a felhasználó csak meghatározott munkaidőben jogosult bejelentkezni és munkaidőn kívül próbálja meg, akkor egy üzenet jelenik meg, hogy a felhasználó ebben
az időpontban nem jelentkezhet be.
Fiók lejárt
A rendszergazda beállíthat lejárati időt az egyes felhasználói fiókokhoz. Ha ezen
idő lejárta után próbál bejelentkezni a felhasználó, akkor üzenetet kap, hogy a fiók
lejárt és nem használható bejelentkezésre.
Sikeres hitelesítés után a pam_winbind kap egy jegyengedélyező jegyet (TGT) az
Active Directory Kerberos-kiszolgálójától, amelyet eltárol a felhasználó hitelesítési
adattárában. A modul ügyel arra is, hogy a háttérben megújítsa a TGT-t, a felhasználó
közreműködése nélkül.
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A SUSE Linux Enterprise támogatja a helyi saját könyvtárak használatát AD-felhasználók számára. Ennek beállítása a YaST-tal történik (leírását lásd: 12.3. szakasz - Linuxkliens beállítása Active Directoryhoz (330. oldal)). A felhasználói saját könyvtárak akkor
jönnek létre, amikor a Windows (AD-) felhasználó először jelentkezik be a Linux-kliensen. Ezek a saját könyvtárak pontosan ugyanúgy néznek ki, mint a normál Linuxfelhasználók saját könyvtárai, és működésük független az AD-tartományvezérlőtől. A
helyi felhasználó saját könyvtárában megoldható a felhasználó ezen a gépen található
adatainak elérése akkor is, ha az AD-kiszolgáló nem elérhető, feltéve, hogy a Linuxkliens be lett állítva offline hitelesítéshez.

12.2.3 Offline szolgáltatás és az irányelvek
támogatása
A vállalati környezetben dolgozó felhasználók számára is fontos igény, hogy eltávolodhassanak a munkahelyüktől és mozoghassanak: válthassanak hálózatokat vagy éppen
dolgozhassanak egy ideig a hálózatról lekapcsolódva. Ahhoz, hogy be lehessen jelentkezni lekapcsolt módban is, a winbind démon sokoldalú gyorsítótárazási funkciókkal
bővült. A winbind démon kikényszeríti a jelszóirányelvek használatát offline állapotban
is. Figyeli a sikertelen bejelentkezési kísérletek számát, és az Active Directory irányelveiben beállított módon reagál. Az offline támogatás alapértelmezés szerint ki van
kapcsolva, és külön kell engedélyezni a YaST tartománytagság moduljában.
Csakúgy, mint Windows alatt, attól, hogy a tartományvezérlő elérhetetlenné válik, a
felhasználó továbbra is eléri a hálózati erőforrásokat (már persze magán az AD-kiszolgálón kívül), feltéve, hogy szerzett érvényes Kerberos-jegyeket a kapcsolat elvesztése
előtt. A jelszómódosítások viszont nem dolgozhatók fel addig, amíg a tartományvezérlő
újra el nem érhető. Az AD-kiszolgálóról lekapcsolt módban a felhasználó nem tudja
elérni a kiszolgálón tárolt adatokat. Ha a munkaállomás teljesen lekapcsolódott a hálózatról és később újra kapcsolódik a vállalati hálózathoz, a SUSE Linux Enterprise új
Kerberos-jegyet kér azonnal, ha a felhasználó lezárja és feloldja az asztali környezetet
(például egy képernyővédő használatával).
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12.3 Linux-kliens beállítása Active
Directoryhoz
Ahhoz, hogy a kliens csatlakozhasson egy AD tartományhoz, bizonyos módosításokra
van szükség a hálózati beállításokban ahhoz, hogy a kliens és a kiszolgáló problémamentesen működjön együtt.
DNS
Olyan DNS-kiszolgáló használatára állítsa be a kliensgépet, amely képes továbbítani a DNS-kéréseket az AD DNS-kiszolgálójához. Alternatív megoldásként állítsa
be a gépen magát az AD DNS-kiszolgálóját a névfeloldás forrásának.
NTP
A Kerberos-hitelesítés működéséhez a kliens idejét pontosan be kell állítani. Igen
határozottan javasolt egy központi NTP-időkiszolgáló beállítása erre a célra (ez
lehet az Active Directory tartományvezérlőn futó NTP-kiszolgáló is). Ha a Linuxgép és a tartományvezérlő közötti időeltérés meghalad egy bizonyos korlátot, a
Kerberos-hitelesítés meghiúsul és a kliens csak a gyengébb NTLM (NT LAN Manager) hitelesítéssel tud bejelentkezni.
DHCP
Ha a kliens DHCP-vel kapja a dinamikus hálózati beállításokat, akkor állítsa be
úgy a DHCP-t, hogy a kliens mindig ugyanazt az IP-címet és gépnevet kapja. Ha
lehetséges, a biztonság kedvéért érdemes statikus IP-címeket használni.
Tűzfal
A hálózati szomszédság tallózásához vagy tiltsa le teljesen a tűzfalat, vagy állítsa
be a tallózáshoz használt csatolót a belső zóna részeként.
A tűzfalbeállítások módosításához a kliensen jelentkezzen be root-ként és indítsa
el a YaST Tűzfal modulját. Válassza ki a Csatolók pontot. Válassza ki a hálózati
csatolót a csatolók listájából, majd kattintson a Módosítás gombra. Válassza ki a
Belső zóna pontot, majd érvényesítse a beállításokat az OK gombra kattintva..
Lépjen ki a tűzfalbeállítások közül a Tovább > Elfogadás parancsokkal. A tűzfal
letiltásához állítsa a Rendszerindítás paramétert a Kézzel értékre, majd lépjen ki a
Tűzfal modulból (Tovább > Elfogadás).
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AD-fiókok
Nem tud bejelentkezni az AD-tartományba, csak ha az AD-rendszergazda készített
a tartományban egy érvényes felhasználói fiókot. A Linux-kliensen használja ADfelhasználónevét és jelszavát az AD-tartományba bejelentkezéshez.
Egy meglévő AD-tartományhoz csatlakozhat a telepítés során, de később is, amikor a
telepített rendszeren a YaST segítségével bekapcsolja az SMB felhasználóhitelesítést.
A telepítés során történő tartományhoz csatlakozás leírása: 3.11.6. szakasz - Felhasználók
(39. oldal).
MEGJEGYZÉS
Jelenleg csak tartománygazdai fiókkal (pl. Rendszergazda) lehet csatlakozni
a SUSE Linux Enterprise termékkel az Active Directoryhoz.
Egy már futó rendszeren az AD-tartományhoz csatlakozás módja:
12.1 eljárás Csatlakozás egy AD-tartományhoz
1 Jelentkezzen be root-ként és indítsa el a YaST-ot.
2 Indítsa el a Hálózati szolgáltatások > Windows tartománytagság modult.
3 Írja be a tartomány nevét, amelybe be kíván lépni, a Windows-tartománytagság
képernyőn a Tartomány vagy munkacsoport mezőbe (lásd: 12.2. ábra - A
Windows-tartománytagság meghatározása (332. oldal)). Ha a gép DNS-beállításai megfelelően vannak integrálva a Windows DNS-kiszolgálójával, akkor
adja meg az AD-tartomány nevét DNS-formátumban
(mydomain.mycompany.com). Ha a tartomány rövid nevét adja meg
(szokták Windows 2000 előtti tartománynévként is emlegetni), akkor a YaST
a NetBIOS-névfeloldásra kell, hogy támaszkodjon (a DNS helyett) a megfelelő
tartományvezérlő megtalálásához. Ha a meglévő tartományok listájából kíván
választani, akkor a Tallózás gombbal listázza ki az összes NetBIOS-tartományt,
majd válassza ki közülük a kívántat.
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12.2 ábra A Windows-tartománytagság meghatározása

4 Jelölje meg az SMB információk (winbind) használata a linuxos felhasználókezeléshez pontot, ha az SMB-forrást kívánja használni a linuxos hitelesítéshez
is.
5 Jelölje meg a Saját könyvtár létrehozása bejelentkezéskor pontot, ha automatikusan létre kíván hozni egy saját könyvtárat a linuxos gépen az AD-felhasználó számára.
6 Jelölje meg az Offline hitelesítés pontot, ha engedni kívánja, hogy a tartományfelhasználók akkor is be tudjanak jelentkezni, ha az AD-kiszolgáló ideiglenesen
nem elérhető, vagy nem áll rendelkezésre hálózati kapcsolat.
7 Válassza ki a Szakértői beállítások pontot, ha módosítani kívánja a Sambafelhasználók és -csoportok számára fenntartott UID- és GID-tartományokat.
Csak akkor kérje le a DHCP a WINS kiszolgálót, ha szükség van rá. Ez a
helyzet például akkor, ha a gépek egy részét csak a WINS rendszer oldja fel.
8 Állítsa be az AD-környezet NTP-időszinkronizációját az NTP beállítása menüponttal és egy megfelelő kiszolgálónév vagy IP-cím megadásával. Ez a lépés
felesleges, ha már megadta a megfelelő beállításokat az önálló YaST NTPkonfigurációs modulban.
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9 Kattintson a Befejezés gombra és hagyja jóvá a tartományhoz csatlakozást a
megjelenő üzenetben.
10 Adja meg az AD-kiszolgáló Windows-rendszergazdájának jelszavát, majd
kattintson az OK gombra (lásd: 12.3. ábra - Rendszergazdai adatok megadása
(333. oldal)).
12.3 ábra Rendszergazdai adatok megadása

Miután csatlakozott az AD-tartományhoz, bejelentkezhet rá a munkaállomásról, akár
a grafikus asztali környezetből, akár a konzolról.

12.4 Bejelentkezés egy
AD-tartományba
Amennyiben a gép be lett megfelelően állítva az Active Directory hitelesítésre, és rendelkezik érvényes windowsos felhasználói azonossággal, nincs akadálya, hogy bejelentkezzen a gépéről az AD hitelesítési adatokkal. A bejelentkezés mindkét asztali környezet
(a GNOME is és a KDE is) támogatja, nemkülönben a konzol, az SSH és minden más,
a PAM-ot használni képes alkalmazás.
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FONTOS: Offline hitelesítés
A SUSE Linux Enterprise támogatja az offline hitelesítést is. Ez azt jelenti, hogy
bejelentkezve marad a kliensgépen akkor is, ha maga a kliensgép lecsatlakozik
a hálózatról. Ez lehetővé teszi a mobil munkát, hiszen például akkor is tud tovább
dolgozni, ha egy repülőgépen ül és nincs egyáltalán hálózati kapcsolat.

12.4.1 GDM és KDM
Egy GNOME-os kliensgépen az AD-kiszolgálóhoz hitelesítés menete:
1 Válassza ki a tartományt.
2 Írja be a windowsos felhasználónevét és nyomja meg az Enter billentyűt.
3 Írja be a windowsos jelszavát és nyomja meg az Enter billentyűt.
Egy KDE-s -os kliensgépen az AD-kiszolgálóhoz hitelesítés menete:
1 Válassza ki a tartományt.
2 Írja be a windowsos felhasználónevét.
3 Írja be a windowsos jelszavát és nyomja meg az Enter billentyűt.
Ha beállították, a SUSE Linux Enterprise képes létrehozni a felhasználónak egy saját
könyvtárat a helyi gépen, amikor az AD-vel hitelesített felhasználó először bejelentkezik
rajta. Így kihasználhatók a SUSE Linux Enterprise AD-támogatásának előnyei,
ugyanakkor továbbra is egy minden szempontból használható Linux-gép áll rendelkezésre.

12.4.2 Konzolos bejelentkezés
Azon túl, hogy a grafikus felületekről be lehet jelentkezni AD-be, nincs akadálya a
szöveges konzolról való, vagy akár a távolról, SSH-n keresztüli bejelentkezésnek sem.
Ha konzolról kíván bejelentkezni az AD-kliensre, írja be a login: (bejelentkezési)
képernyőn, hogy TARTOMÁNY\felhasználó és adja meg a jelszavát.
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Ha távolról kíván bejelentkezni az AD-kliensgépre SSH-n keresztül:
1 A bejelentkezési sorba írja be:
ssh DOMAIN\\user@hostname

A \ tartomány és bejelentkezésinév-határolót még egy \ karakterrel elválasztva
kell beírni.
2 Adja meg a felhasználó jelszavát.

12.5 Jelszavak módosítása
A SUSE Linux Enterprise segít a felhasználónak olyan új jelszót választani, amelyik
megfelel a vállalati biztonsági irányelveknek. A háttérben működő PAM-modul lekéri
a tartományvezérlőtől az aktuális jelszóirányelv-beállításokat. A felhasználói fiókok
általában előre meghatározott jelszóminőségi előírásairól egy bejelentkezéskor megjelenő
üzenetben tájékoztat. Hasonlóan windowsos megfelelőjéhez, a SUSE Linux Enterprise
is megjelenít egy üzenetet, amelyben leírja:
• a korábbi jelszavakkal kapcsolatos beállításokat
• a minimális jelszóhosszal kapcsolatos követelményeket
• a jelszó minimális korát
• a jelszó bonyolultságát.
A jelszómódosítási folyamat nem fejeződhet be addig, amíg az összes feltétel sikeresen
nem teljesül. Mind a képernyőkezelőkön, mind a konzolon megjelenik a jelszó állapotával kapcsolatos visszajelzés.
A GDM és a KDM visszajelzést ad a jelszó lejáratával kapcsolatban és interaktív módon
bekéri az új jelszavakat. A jelszavak a képernyőkezelőkön belüli módosításához egyszerűen csak meg kell adni az új jelszót, amikor a program kéri.
A windowsos jelszó megváltoztatásához a szokásos Linux-segédprogram, a passwd
is használható, nem kell feltétlenül a kiszolgálón kezelni ezt az adatot. A windowsos
jelszó megváltoztatása:
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1 Jelentkezzen be a konzolon.
2 Írja be, hogy passwd.
3 Írja be az aktuális jelszavát, amikor a program felszólítja erre.
4 Adja meg az új jelszót.
5 Adja meg az új jelszót még egyszer, megerősítésként. Ha az új jelszó nem felel
meg a Windows-kiszolgáló irányelveinek, üzenetet kap és ismét új jelszót kell
megadni.
A windowsos jelszó megváltoztatása a GNOME asztalról:
1 Kattintson a panel bal szélén látható Számítógép ikonra.
2 Válassza ki a Vezérlőközpontot.
3 A Személyes szakaszban válassza ki a Jelszó módosítása lehetőséget.
4 Adja meg a régi jelszót.
5 Írja be és erősítse meg az új jelszót.
6 Lépjen ki az ablakból a Bezárás gombbal a beállítások érvényre juttatásához.
A windowsos jelszó megváltoztatása a KDE asztalról:
1 Válassza ki a főmenü Személyes beállítások pontját.
2 Válassza ki az Adatvédelem, adatbiztonság menüpontot.
3 Kattintson a Jelszó és felhasználói fiók menüpontra.
4 Kattintson a Jelszó megváltoztatása gombra.
5 Adja meg a régi jelszót.
6 Írja be és erősítse meg az új jelszót, és alkalmazza a beállításokat az OK gombra
kattintással.
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7 Lépjen ki a Személyes beállítások részből a Fájl > Kilépés paranccsal.
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Hozzáférés-vezérlési listák
Linuxban

13

A fájlrendszer-objektumok védelmére a hagyományos jogosultságok kiterjesztéseként
használhatók POSIX ACL-ek (hozzáférés-vezérlési listák) is . Az ACL-ek segítségével
a jogosultságok rugalmasabban adhatók meg, mint amit a hagyományos jogosultsági
alapelvek lehetővé tesznek.
A POSIX ACL elnevezés azt sugallja, hogy ez egy igazi POSIX- (portable operating
system interface) szabvány. A vonatkozó szabványtervezeteket – POSIX 1003.1e és
POSIX 1003.2c – azonban több okból is visszavonták. Ennek ellenére a UNIX-családhoz
tartozó számos rendszeren megtalálható ACL-ek ezekre a tervezetekre épülnek és a
fájlrendszer ACL-ek megvalósítása – ahogy a jelen fejezetben le van írva – ezeket a
szabványokat követi. Ezek a következő címen tekinthetők meg: http://wt.xpilot
.org/publications/posix.1e/.

13.1 Hagyományos fájljogosultságok
A hagyományos Linux-fájljogosultságok magyarázata a 15.2. szakasz - Felhasználók
és hozzáférési jogosultságok (388. oldal) részben olvasható. Speciálisabb lehetőséget
biztosítanak a setuid, a setgid és a sticky (ragadós) bitek.

13.1.1 A setuid bit
Egyes esetekben a hozzáférési jogosultságok túlságosan korlátozók lehetnek. Éppen
ezért a Linux extra beállításokkal lehetővé teszi az aktuális felhasználó és csoport ideiglenes megváltoztatását egy-egy adott műveletre. A passwd program például normál
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esetben root jogosultságot igényel az /etc/passwd fájl eléréséhez. Ez a fájl fontos,
bizalmas információkat tartalmaz, például a felhasználók home könyvtárait, illetve a
felhasználói és csoportazonosítókat. Egy normál felhasználó tehát nem lenne képes
megváltoztatni a passwd fájlt, hiszen túlságosan veszélyes lenne minden felhasználó
számára közvetlen hozzáférést adni ehhez a fájlhoz. E probléma egy lehetséges megoldását kínálja a setuid mechanizmus. A setuid (set user ID, "felhasználói azonosító beállítása") egy olyan speciális fájlattribútum, amelyik arra utasítja a rendszert, hogy az így
megjelölt programokat egy meghatározott felhasználói azonosító (UID) nevében hajtsa
végre. Vegyük példának ismét a passwd parancsot:

-rwsr-xr-x

1 root shadow 80036 2004-10-02 11:08 /usr/bin/passwd

A felhasználói jogosultságok között látható a setuid bitet jelző s karakter. A setuid bit
beállítása miatt a passwd programot minden felhasználó a root nevében futtatja.

13.1.2 A setgid bit
A setuid bit felhasználókra vonatkozik. Létezik egy párja, amelyik viszont a csoportokra:
ez a setgid bit. Egy olyan program, amelyhez ezt a bitet beállítják, azon csoport azonosítója (GID) alatt fog futni, amelyikkel elmentették, függetlenül attól, hogy melyik felhasználó indítja el. Éppen ezért egy olyan könyvtárban, amelynek be van állítva a setgid
bitje, az összes újonnan létrehozott fájl és alkönyvtár ahhoz a csoporthoz lesz rendelve,
amelyhez a könyvtár maga is tartozik. Vegyük a következő példát:
drwxrws--- 2 tux archive 48 Nov 19 17:12

backup

Az s karakter jelzi, hogy a setgid bit be lett állítva a csoportjogosultságokhoz. A
könyvtárat a könyvtár tulajdonosa és az archive csoport tagjai érhetik el. Azok a
felhasználók, akik nem a csoport tagjai, „leképződnek” a megfelelő csoportra. Az összes
kiírt fájl tényleges csoportazonosítója az archive lesz. Például egy mentést végző
program, amely az archive csoportazonosító nevében fut, elérheti ezt a könyvtárat
root jogosultságok nélkül is.

13.1.3 A sticky (ragadós) bit
A harmadik speciális jelző a sticky (ragadós) bit. Ennek a szerepe függ attól, hogy egy
végrehajtható programra vagy egy könyvtárra van beállítva. Ha egy programhoz tartozik,
akkor az így megjelölt fájl RAM-ba töltődik, hogy ne kelljen minden egyes használatkor
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a merevlemezről betölteni. Az attribútum ilyen használata ma már ritka, mert a modern
merevlemezek elég gyorsak. Ha egy könyvtárhoz van rendelve, akkor megakadályozza,
hogy a felhasználók törölhessék egymás fájljait. Jellemzően például a /tmp és /var/
tmp könyvtárakon szokás használni:
drwxrwxrwt 2 root root 1160 2002-11-19 17:15 /tmp

13.2 Az ACL-ek előnyei
A Linux-rendszer fájlobjektumaihoz hagyományosan három jogosultsághalmaz van
megadva. Olvasási (read, r), írási (write, w), és végrehajtási (execute, x) jogosultságokat
kaphat mind a három felhasználótípus: – a fájl tulajdonosa, a csoport és az összes többi
felhasználó. Megadható továbbá a felhasználói azonosító beállítása (setuid), a csoportazonosító beállítása (setgid) és a sticky (ragadós) bit. Ezek az alapelvek a legtöbb
gyakorlati esethez teljesen megfelelők. Összetettebb helyzetek vagy speciális alkalmazások esetén azonban a rendszeradminisztrátoroknak korábban számos trükköt kellett
alkalmazniuk a hagyományos jogosultsági alapelvek korlátainak megkerüléséhez.
Az ACL-ek olyan helyzetekben használhatók, amelyek a hagyományos fájljogosultság
fogalmának kiterjesztését igénylik. Lehetővé teszik a jogosultságok egyedi felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelését akkor is, ha ezek nem egyeznek meg az eredeti
tulajdonossal vagy csoporttulajdonossal. A hozzáférés-vezérlési lista a Linux-kernel
funkciója, és jelenleg a ReiserFS, Ext2, Ext3, JFS és XFS fájlrendszerek támogatják.
ACL-ek használatával az összetett helyzetek is megoldhatók anélkül, hogy alkalmazásszinten kellene megvalósítani összetett jogosultsági modelleket.
Az ACL-ek előnye egyértelmű olyan helyzetekben, mint például egy Windows-kiszolgáló Linux-kiszolgálóval helyettesítése. A csatlakoztatott munkaállomások egy része
továbbra is Windows alatt futhat, akár az áttérés után is. A Linux-rendszer Samba segítségével fájl- és nyomtatási szolgáltatásokat biztosít a Windows-kliensek számára.
Mivel a Samba támogatja a hozzáférés-vezérlési listák használatát, a felhasználói jogosultságok a grafikus felhasználói felületen a Linux-kiszolgálón és Windowson is beállíthatók (csak Windows NT és újabb rendszerek esetén). A winbindd program segítségével olyan felhasználókhoz is rendelhetők jogosultságok, akik csak a Windowstartományban léteznek és nem rendelkeznek azonosítóval a Linux-kiszolgálón.

Hozzáférés-vezérlési listák Linuxban

341

13.3 Meghatározások
felhasználói osztály
A hagyományos POSIX jogosultsági elv a fájlrendszeren belül három felhasználói
osztályt használ a jogosultságok hozzárendeléséhez: ezek a tulajdonos, a tulajdonoscsoport és az egyéb felhasználók. Három jogosultsági bit állítható be a felhasználói osztályokhoz: az olvasás (r), írás (w), és végrehajtás (x) jelzésére.
hozzáférési ACL
A fájlrendszer-objektumok (fájlok és könyvtárak) felhasználói és csoporthozzáférési jogosultságait a hozzáférési ACL-ek határozzák meg.
alapértelmezett ACL
Az alapértelmezett ACL-ek csak a könyvtárakra alkalmazhatók. Ezek határozzák
meg, hogy egy fájlrendszer-objektum milyen jogosultságokat örököl a szülőkönyvtártól a létrehozása során.
ACL-bejegyzés
Minden hozzáférés-vezérlési lista ACL-bejegyzésekből áll. Az ACL-bejegyzések
egy típust tartalmaznak, egy minősítőt ahhoz a felhasználóhoz vagy csoporthoz,
amelyre a bejegyzés hivatkozik, valamint egy jogosultsághalmazt. Bizonyos bejegyzéstípusok esetén a csoport vagy felhasználó minősítése nincs megadva.

13.4 ACL-ek kezelése
Az 13.1. táblázat - ACL-bejegyzéstípusok (343. oldal) szakasz foglalja össze a hat lehetséges ACL-bejegyzést, amelyek mindegyike egy adott felhasználó vagy felhasználói
csoport jogosultságait adja meg. A tulajdonos bejegyzés a fájlt vagy könyvtárat birtokló
felhasználó jogosultságait adja meg. A tulajdonoscsoport bejegyzés adja meg a fájlt
birtokló csoport jogosultságait. Az adminisztrátor (superuser) a chown vagy chgrp
parancs segítségével megváltoztathatja a tulajdonost vagy a tulajdonoscsoportot. Ez
esetben a tulajdonos és a tulajdonoscsoport bejegyzés az új tulajdonosra és tulajdonoscsoportra hivatkozik. A megnevezett felhasználó bejegyzések a minősítő mezőben
megadott felhasználó jogosultságait adják meg. A megnevezett csoport bejegyzések a
minősítő mezőben megadott csoport jogosultságait adják meg. Csak a megnevezett
felhasználó és csoport bejegyzések rendelkeznek nem üres minősítőmezővel. Az other
(egyéb) bejegyzés a maradék felhasználók jogosultságait adja meg.
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A mask (maszk) bejegyzés tovább korlátozza a megnevezett felhasználó, megnevezett
csoport és tulajdonoscsoport bejegyzések által megadott jogosultságokat: azt adja meg,
hogy e bejegyzések mely jogosultságai érvényesek és melyek vannak maszkolva. Ha
a jogosultságok az említett bejegyzések egyikében és a maszkban egyaránt léteznek,
akkor ezek érvényesek. A csak a maszkban vagy csak az aktuális bejegyzésben lévő
jogosultságok nem érvényesek – ezek a jogosultságok nem lesznek megadva. A tulajdonos és tulajdonoscsoport részben megadott bejegyzések mindig érvényesek. A következő példa (13.2. táblázat - Hozzáférési jogosultságok maszkolása (343. oldal)) ezt a
mechanizmust illusztrálja.
Az ACL-eknek két alapvető osztálya van: a minimális ACL csak a tulajdonos, tulajdonoscsoport és az egyéb típusok bejegyzéseit tartalmazza, amely a fájlok és könyvtárak
szokásos jogosultsági bitjeinek felelnek meg. A kiterjesztett ACL ennél többet foglal
magában. Tartalmaznia kell egy maszk bejegyzést és tartalmazhat több megnevezett
felhasználó és megnevezett csoport típust is.
13.1 táblázat ACL-bejegyzéstípusok
Típus

Szöveges forma

tulajdonos

user::rwx

megnevezett felhasználó

user:name:rwx

tulajdonoscsoport

group::rwx

megnevezett csoport

group:name:rwx

maszk

mask::rwx

egyéb

other::rwx

13.2 táblázat Hozzáférési jogosultságok maszkolása
Bejegyzéstípus

Szöveges forma

Jogosultságok

megnevezett felhasználó

user:geeko:r-x

r-x

maszk

mask::rw-

rw-
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Bejegyzéstípus

Szöveges forma

Jogosultságok

hatályos jogosultságok:

r--

13.4.1 ACL-bejegyzések és
fájlmód-jogosultságbitek
A 13.1. ábra - Minimális ACL: Az ACL-bejegyzések és a jogosultságbitek összehasonlítása (344. oldal) és a 13.2. ábra - Kiterjesztett ACL: Az ACL-bejegyzések és a jogosultságbitek összehasonlítása (345. oldal) ábrák a minimális és a kiterjesztett ACL-eket
ábrázolják. Az ábrák három blokkba vannak rendezve – a baloldali blokk az ACL-bejegyzések típusspecifikációját, a középső egy minta ACL-t, a jobboldali pedig a szokásos
jogosultság-alapelvnek megfelelő jogosultságbiteket jeleníti meg, mint ahogy azt például az ls -l parancs is kiírná. A tulajdonos osztály jogosultságai mindkét esetben a
tulajdonos ACL-bejegyzésnek vannak megfeleltetve. Az egyéb osztály jogosultságai a
megfelelő ACL-bejegyzésnek vannak megfeleltetve. A csoportosztály jogosultságok
megfeleltetése azonban a két esetben eltér.
13.1 ábra Minimális ACL: Az ACL-bejegyzések és a jogosultságbitek
összehasonlítása

Minimális – maszk nélküli – ACL esetén a csoport osztály jogosultságai a tulajdonoscsoport ACL-bejegyzésre vannak leképezve. (Lásd: 13.1. ábra - Minimális ACL: Az
ACL-bejegyzések és a jogosultságbitek összehasonlítása (344. oldal).) Kiterjesztett –
maszkolt – ACL esetén a csoportosztály jogosultságai a mask bejegyzésnek vannak
megfeleltetve. Ez a következő ábrán látható: 13.2. ábra - Kiterjesztett ACL: Az ACLbejegyzések és a jogosultságbitek összehasonlítása (345. oldal).
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13.2 ábra Kiterjesztett ACL: Az ACL-bejegyzések és a jogosultságbitek
összehasonlítása

Ez a leképezési módszer biztosítja az alkalmazások zökkenőmentes együttműködését
az ACL-támogatás alkalmazásától függetlenül. A jogosultságbitek által megadott hozzáférési jogosultságok jelentik az ACL-lel megadott további „finombeállítások” felső
korlátját. Az ACL tükrözi a jogosultságbitek módosítását és fordítva.

13.4.2 Hozzáférési ACL-lel rendelkező
könyvtár
A parancssori getfacl és setfacl parancsokkal lehet kezelni az ACL-eket. A parancsok használatát az alábbi példa mutatja be.
A könyvtár létrehozása előtt az umask parancs segítségével adja meg, hogy a fájlobjektumok létrehozásakor mely hozzáférési jogosultságokat kell maszkolni. Az umask
027 parancs az alapértelmezett jogosultságot úgy állítja be, hogy a tulajdonosnak az
összes jogosultságot biztosítja (0), , a csoport írási jogosultsága le van tiltva (2), az
egyéb felhasználók pedig semmilyen jogosultsággal nem rendelkeznek (7). Az umask
ténylegesen maszkolja a megfelelő jogosultságbiteket vagy kikapcsolja őket. Részletes
leírást az umask kézikönyvoldal tartalmaz.
Az mkdir mydir parancs létrehozza a mydir könyvtárat az umask által megadott
alapértelmezett jogosultságokkal. Az ls -dl mydir parancs segítségével ellenőrizhető, hogy az összes jogosultság megfelelően lett-e megadva. A példa kimenete:
drwxr-x--- ... tux project3 ... mydir

A getfacl mydir parancs segítségével ellenőrizze az ACL kezdeti állapotát. Ez az
alábbihoz hasonló kimenetet eredményez:
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# file: mydir
# owner: tux
# group: project3
user::rwx
group::r-x
other::---

Az első három kimeneti sor a könyvtár nevét, tulajdonosát és tulajdonoscsoportját adja
meg. A következő három sor a tulajdonos, tulajdonoscsoport és egyéb ACL-bejegyzéseket tartalmazza. E minimális ACL esetén a getfacl parancs nem állít elő olyan
információt, amely az ls segítségével ne lenne látható.
Módosítsa az ACL-t és adjon olvasási, írási és végrehajtási jogosultságot még a geeko
felhasználónak és a mascots csoportnak:
setfacl -m user:geeko:rwx,group:mascots:rwx mydir

A -m paraméter hatására a setfacl módosítja a meglévő ACL-t. A következő argumentum a módosítandó ACL-bejegyzéseket jelzi (a több bejegyzés vesszővel van elválasztva). Az utolsó rész a könyvtár nevét adja meg, amelyen ezeket a módosításokat
végre kell hajtani. A getfacl parancs segítségével megjeleníthető az eredményül
kapott ACL.
# file: mydir
# owner: tux
# group: project3
user::rwx
user:geeko:rwx
group::r-x
group:mascots:rwx
mask::rwx
other::---

A geeko felhasználóhoz és a mascots csoporthoz létrehozott bejegyzések mellett
egy mask bejegyzés is létrejött. Ez a mask bejegyzés automatikusan beállításra kerül,
így az összes jogosultság érvényes. A setfacl parancs automatikusan átalakítja a
mask bejegyzéseket a módosított beállításokra, hacsak a -n paraméterrel le nem tiltja
ezt a funkciót. A maszk határozza meg a csoport osztályban lévő bejegyzések maximális
érvényes hozzáférési jogosultságait. Ez a megnevezett felhasználót, megnevezett csoportot és a tulajdonoscsoportot foglalja magában. Az ls -dl mydir aranccsal megjelenített csoportosztály jogosultságbitek mostantól a mask bejegyzésnek felelnek meg.
drwxrwx---+ ... tux project3 ... mydir

A kimenet első oszlopa egy további + jelet tartalmaz, jelezve, hogy az elemhez egy kiterjesztett ACL tartozik.
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Az ls parancs kimenetének megfelelően a maszkbejegyzés jogosultságai írási hozzáférést is tartalmaznak. Az ilyen jogosultságbitek hagyományosan azt jelentenék, hogy
a tulajdonoscsoport (jelen esetben a project3) szintén rendelkezik írási hozzáféréssel
a mydir könyvtárhoz. A tulajdonoscsoport érvényes hozzáférési jogosultságai azonban
a tulajdonoscsoporthoz és a maszkhoz megadott jogosultságok átfedő részének felelnek
meg – amely a mi példánkban r-x (lásd: 13.2. táblázat - Hozzáférési jogosultságok
maszkolása (343. oldal)). Ami a példában levő tulajdonoscsoport érvényes jogosultságát
illeti, semmi nem változik az ACL-bejegyzések hozzáadása után sem.
A setfacl vagy chmod parancs segítségével módosítsa a maszkbejegyzést. Használja
például a chmod g-w mydir parancsot. Az ls -dl mydir ezután a következőt
jeleníti meg:
drwxr-x---+ ... tux project3 ... mydir

A getfacl mydir parancs kimenete a következő:
# file: mydir
# owner: tux
# group: project3
user::rwx
user:geeko:rwx
group::r-x
group:mascots:rwx
mask::r-x
other::---

# effective: r-x
# effective: r-x

Miután a chmod parancs segítségével eltávolította az írási jogosultságot a csoportosztály
bitek közül, az ls parancs kimenete elegendő ahhoz, hogy észrevegyük, hogy a
maszkbiteket megfelelően módosítani kell: az írási jogosultság a mydir tulajdonosára
van korlátozva. A getfacl kimenete megerősíti ezt. Ez a kimenet az összes olyan
bejegyzéshez tartalmaz megjegyzést, amelyben a tényleges jogosultságbitek nem felelnek
meg az eredeti jogosultságoknak, mivel ezek a maszkbejegyzésnek megfelelően szűrve
vannak. Az eredeti jogosultságok a chmod g+w mydir parancs segítségével bármikor
visszaállíthatók.

13.4.3 Alapértelmezett ACL-lel rendelkező
könyvtár
A könyvtárak rendelkezhetnek egy alapértelmezett ACL-lel. Ez egy speciális ACL,
amely megadja, hogy a könyvtár objektumai létrehozásukkor milyen hozzáférési jogo-
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sultságokat örökölnek meg. Az alapértelmezett ACL az alkönyvtárakra és fájlokra
egyaránt érvényes.

Az alapértemezett ACL hatásai
A könyvtár alapértelmezett ACL-jének jogosultságai kétféleképp kerülhetnek át a
könyvtárban található alkönyvtárakra és fájlokra:
• Az alkönyvtár örökli a szülőkönyvtár alapértelmezett ACL-jét alapértelmezett és
hozzáférési ACL-ként egyaránt.
• A fájl örökli az alapértelmezett ACL-t hozzáférési ACL-ként.
Minden fájlrendszer-objektumot létrehozó rendszerhívás egy mode paramétert használ,
amely megadja az újonnan létrehozott fájlrendszer-objektum jogosultságait. Ha a
szülőkönyvtár nem rendelkezik alapértelmezett ACL-lel, akkor az umask által megadott
jogosultságbitek a mode paraméter által átadott jogosultságokból vonódnak ki, és az
eredmény hozzárendelődik az új objektumhoz. Ha a szülőkönyvtár rendelkezik alapértelmezett ACL-lel, akkor az új objektumhoz rendelt jogosultságbitek a mode paraméter
jogosultságainak átfedő részének és az alapértelmezett ACL-ben megadottaknak felelnek
meg. Az umask paramétert ebben az esetben a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Az alapértelmezett ACL-ek alkalmazása
Az alábbi három példa a könyvtárak és az alapértelmezett ACL-ek legjellemzőbb alkalmazásait mutatja be:
1. Az alábbi parancs segítségével adjon hozzá egy alapértelmezett ACL-t a meglévő
mydir könyvtárhoz:
setfacl -d -m group:mascots:r-x mydir

A setfacl parancs -d paramétere következtében a setfacl az alábbi módosításokat (-m kapcsoló) hajtja végre az alapértelmezett ACL-en.
A parancs eredménye a következő:
getfacl mydir
# file: mydir
# owner: tux
# group: project3
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user::rwx
user:geeko:rwx
group::r-x
group:mascots:rwx
mask::rwx
other::--default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:mascots:r-x
default:mask::r-x
default:other::---

A getfacl a hozzáférési és alapértelmezett ACL-t is visszaadja. Az alapértelmezett ACL-t a default szóval kezdődő sorok alkotják. Annak ellenére, hogy a
setfacl parancsot csak az alapértelmezett ACL mascots csoportjának egy
bejegyzésére hajtotta végre, a setfacl a hozzáférési ACL összes többi bejegyzését is automatikusan lemásolja egy érvényes alapértelmezett ACL létrehozása
érdekében. Az alapértelmezett ACL-ek nincsenek azonnal hatással a hozzáférési
jogosultságokra. Csak a fájlrendszer-objektumok létrehozásakor jutnak érvényre.
Ezek az új objektumok csak a szülőkönyvtár alapértelmezett ACL-jétől örökölnek
jogosultságokat.
2. A következő példában az mkdir parancs segítségével a mydir könyvtárban létrehozunk egy alkönyvtárat, amely örökli az alapértelmezett ACL-t.
mkdir mydir/mysubdir
getfacl mydir/mysubdir
# file: mydir/mysubdir
# owner: tux
# group: project3
user::rwx
group::r-x
group:mascots:r-x
mask::r-x
other::--default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:mascots:r-x
default:mask::r-x
default:other::---

A működésnek megfelelően, az újonnan létrehozott mysubdir alkönyvtár a
szülőkönyvtár alapértelmezett ACL-jéből származó jogosultságokkal rendelkezik.
A mysubdir hozzáférési ACL-je a mydir könyvtár alapértelmezett ACL-jének

Hozzáférés-vezérlési listák Linuxban

349

pontos mása. Az alapértelmezett ACL, amelyet a könyvtár átad az alárendelt objektumoknak, szintén ugyanaz.
3. A touch parancs segítségével hozzon létre egy fájlt a mydir könyvtárban, például így: touch mydir/myfile. Az ls -l mydir/myfile parancs ezután
az alábbit jeleníti meg:
-rw-r-----+ ... tux project3 ... mydir/myfile

A getfacl mydir/myfile kimenete az alábbi:
# file: mydir/myfile
# owner: tux
# group: project3
user::rwgroup::r-x
# effective:r-group:mascots:r-x
# effective:r-mask::r-other::---

A touch az új fájlok létrehozásakor egy 0666 értékű mode paramétert használ,
ami azt jelenti, hogy a létrehozott fájlokhoz az összes felhasználó írási és olvasási
jogosultságot kap, feltéve, hogy az umask vagy az alapértelmezett ACL nem adnak
meg egyéb megszorításokat (lásd „Az alapértemezett ACL hatásai” szakasz
(348. oldal)). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mode értékben lévő hozzáférési
jogosultságok eltávolításra kerültek a megfelelő ACL-bejegyzésekből. Bár a csoportosztály ACL-bejegyzéséből nem kerültek eltávolításra jogosultságok, a maszk
bejegyzés módosult, hogy maszkolja a mode paraméterben be nem állított jogosultságokat.
Ez a megközelítés biztosítja az alkalmazások – például a fordítóprogramok – és
az ACL-ek zökkenőmentes együttműködését. Létre lehet hozni korlátozott hozzáférési jogosultságú fájlokat, amelyek később végrehajthatóként jelölhetők meg. A
mask mechanizmus garantálja, hogy ezeket azután a megfelelő felhasználók és
csoportok végrehajthassák.

13.4.4 Az ACL ellenőrzési algoritmusa
Az ellenőrzési algoritmus azelőtt kerül alkalmazásra, hogy a folyamat vagy alkalmazás
hozzáférést kapna egy ACL-lel védett fájlrendszer-objektumhoz. Alapszabályként az
ACL-bejegyzések az alábbi sorrendben kerülnek megvizsgálásra: tulajdonos, megnevezett felhasználó, tulajdonoscsoport vagy megnevezett csoport és egyéb. A hozzáférés
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a folyamathoz legjobban megfelelő bejegyzésnek megfelelően kerül kezelésre. A jogosultságok nem halmozódnak.
A dolgok sokkal bonyolultabbá válnak, ha a folyamat több csoporthoz tartozik, és több
csoportbejegyzésnek is megfelel. Egy bejegyzés véletlenszerűen kerül kiválasztásra a
szükséges jogosultságokkal rendelkező megfelelő bejegyzések közül. Lényegtelen,
hogy mely bejegyzések aktiválják a „hozzáférés megadva” végső eredményt. Ehhez
hasonlóan, ha egyik megfelelő csoport bejegyzés sem tartalmazza a szükséges jogosultságokat, akkor egy véletlenszerűen kiválasztott bejegyzés aktiválja a végső eredményt:
„hozzáférés megtagadva”.

13.5 ACL-támogatás az
alkalmazásokban
ACL-ek segítségével a modern alkalmazások követelményeinek megfelelő igen összetett
jogosultsági helyzetek is leírhatók. A hagyományos jogosultsági alapelv és az ACL-ek
jól kombinálhatók. Az alap fájlparancsok (cp, mv, ls stb.) támogatják az ACL-ek
használatát, csakúgy, mint a Samba és a Konqueror.
Számos szerkesztő és fájlkezelő továbbra sem kezeli az ACL-eket. Az Emacs használatával történő másoláskor például elvesznek a fájlok ACL-jei. Ha a fájlokat egy szerkesztőben módosítja, akkor a fájlok ACL-jei bizonyos esetekben megőrzésre kerülnek,
máskor pedig nem, a szerkesztő által használt mentési módtól függően. Ha a szerkesztő
az eredeti fájlba írja a módosításokat, akkor a hozzáférési ACL megőrzésre kerül. Ha
a szerkesztő a frissített tartalmat egy új fájlba menti, amely utána átneveződik a régi
fájl nevére, akkor az ACL-ek elveszhetnek, hacsak a szerkesztő nem támogatja az ACLeket. A star archiváló kivételével pillanatnyilag nincs más mentési alkalmazás, amely
az ACL-eket megőrizné.

13.6 További információk
Az ACL-ekkel kapcsolatos részletes információ a következő címen érhető el: http://
acl.bestbits.at/. Lásd még: getfacl(1), acl(5) és setfacl(1) kézikönyv- (man-) oldalai.
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14

Rendszerfelügyeleti
segédprogramok

A rendszer állapotának vizsgálatára számos program és mechanizmus használható; ezek
közül mutatunk be néhányat az alábbiakban. Leírunk néhány gyakori, a rutinfeladatok
elvégzése során használt segédprogramot is a legfontosabb paraméterekkel együtt.
Minden bemutatott parancsnál megtalálhatók a vonatkozó kimenetek példái is. Ezekben
a példákban az első sor maga a parancs (a > vagy # karakterrel jelzett prompt után). A
megjegyzéseket szögletes zárójel ([...]) jelöli, és ha szükséges, a hosszú sorokat
megtörtük. A hosszú sorok sortöréseit visszafelé dőlt törtvonal (\) jelzi.
# command -x -y
output line 1
output line 2
output line 3 is annoyingly long, so long that \
we have to break it
output line 3
[...]
output line 98
output line 99

A leírásokat rövidre szabtuk, hogy annyi segédprogramról eshessen szó, amennyiről
csak lehetséges. A parancsokról további információ a kézikönyvoldalakon (man) olvasható. A legtöbb parancs kiadható a --help paraméterrel is; ennek hatására kiírja a
használható paraméterek rövid listáját.
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14.1 Hibakeresés
14.1.1 A kívánt könyvtár megadása: ldd
Az ldd parancs annak megkeresésére használható, hogy milyen dinamikus könyvtárakat
tölt be az argumentumként megadott végrehajtható fájl.
tux@mercury:~> ldd /bin/ls
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xb7f97000)
libacl.so.1 => /lib/libacl.so.1 (0xb7f91000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7e79000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb7e67000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7fb6000)
libattr.so.1 => /lib/libattr.so.1 (0xb7e63000)

A statikus bináris állományoknak egyetlen dinamikus könyvtárra sincs szükségük.
tux@mercury:~> ldd /bin/sash
not a dynamic executable
tux@mercury:~> file /bin/sash
/bin/sash: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for
GNU/Linux 2.6.4, statically linked, for GNU/Linux 2.6.4, stripped

14.1.2 Egy programfuttatás könyvtárhívásai:
ltrace
Az ltrace parancs lehetővé teszi egy folyamat könyvtárhívásainak követését. A parancs hasonló módon használható, mint az strace. A -c paraméter kijelzi a könyvtárhívások számát és időtartamát.
tux@mercury:~> ltrace -c find ~
% time
seconds usecs/call
calls
------ ----------- ----------- --------34.37
6.758937
245
27554
33.53
6.593562
788
8358
12.67
2.490392
144
17212
11.97
2.353302
239
9845
2.37
0.466754
27
16716
1.17
0.230765
27
8358
[...]
0.00
0.000036
36
1
------ ----------- ----------- --------100.00
19.662715
105717
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function
-------------------__errno_location
__fprintf_chk
strlen
readdir64
__ctype_get_mb_cur_max
memcpy
textdomain
-------------------total

14.1.3 Egy programfuttatás rendszerhívásai:
strace
Az strace segédprogram segít egy futó program összes rendszerhívásának nyomon
követésében. Adjon meg egy parancsot a szokásos módon, de az elejére írja oda, hogy
strace:
tux@mercury:~> strace ls
execve("/bin/ls", ["ls"], [/* 61 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="mercury", ...}) = 0
brk(0)
= 0x805c000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)
= -1 ENOENT (No such file or \
directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)
= 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=89696, ...}) = 0
mmap2(NULL, 89696, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7ef2000
close(3)
= 0
open("/lib/librt.so.1", O_RDONLY)
= 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0000\36\0"..., 512) \
= 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=36659, ...}) = 0
[...]
stat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) \
= 0xb7ca7000
write(1, "bin Desktop Documents music\tM"..., 55bin Desktop Documents \
\ music
Music public_html tmp
) = 55
close(1)
= 0
munmap(0xb7ca7000, 4096)
= 0
exit_group(0)
= ?

Egy adott fájl megnyitására történt kísérletek nyomon követéséhez például írja be a
következőt:
tux@mercury:~> strace -e open ls .bashrc
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)
=
open("/lib/librt.so.1", O_RDONLY)
=
open("/lib/libacl.so.1", O_RDONLY)
=
open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY)
=
open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) =
open("/lib/libattr.so.1", O_RDONLY)
=
[...]

3
3
3
3
3
3

Az összes leszármazott folyamat nyomon követéséhez használja a -f paramétert. Az
strace viselkedése és kimeneti formátumai nagymértékben szabályozhatók. További
információ: man strace.
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14.2 Fájlok és fájlrendszerek
14.2.1 Determine the File Type: file
A file meghatározza egy fájl (vagy fájlok listájának a) típusát az /etc/magic fájl
alapján.
tux@mercury:~> file /usr/bin/file
/usr/bin/file: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), \
for GNU/Linux 2.2.5, dynamically linked (uses shared libs), stripped

A -f lista paraméter a megvizsgálandó fájlnevek listáját tartalmazó fájlt határoz
meg. A -z paraméter hatására a file tömörített fájlok belsejébe is belenéz:
tux@mercury:~> file /usr/share/man/man1/file.1.gz
usr/share/man/man1/file.1.gz: gzip compressed data, from Unix, max compression
tux@mercury:~> file -z /usr/share/man/man1/file.1.gz
/usr/share/man/man1/file.1.gz: ASCII troff or preprocessor input text \
(gzip compressed data, from Unix, max compression)

14.2.2 Fájlrendszerek és használatuk: mount,
df és du
A mount parancs megmutatja, melyik fájlrendszer (eszköz és típus) van csatolva és
melyik ponton:
tux@mercury:~> mount
/dev/sda3 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
/dev/sda1 on /boot type ext2 (rw,acl,user_xattr)
/dev/sda4 on /local type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
/dev/fd0 on /media/floppy type subfs (rw,nosuid,nodev,noatime,fs=floppyfss,p
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A fájlrendszerek teljes kihasználtságáról a df paranccsal kaphat információt. A -h
(vagy--human-readable) paraméter az átlagos felhasználó számára érthető formába
önti a kimenetet.
tux@mercury:~> df -h
Filesystem
/dev/sda3
udev
/dev/sda1
/dev/sda4

Size
11G
252M
16M
27G

Used Avail Use% Mounted on
3.2G 6.9G 32% /
104K 252M
1% /dev
6.6M 7.8M 46% /boot
34M
27G
1% /local

Egy adott könyvtárban az alkönyvtárakban található fájlok összméretének megjelenítéséhez adja ki a du parancsot. A -s paraméter elnyomja a részletes adatok kimenetét.
Megint csak, a -h könnyen érthető formába önti az adatokat:
tux@mercury:~> du -sh /local
1.7M
/local

14.2.3 További információk az ELF bináris
állományokról
A bináris állományok tartalma a readelf segédprogrammal olvasható. Ez még a más
hardverarchitektúrákhoz készült ELF-fájlokkal is működik.
tux@mercury:~> readelf --file-header /bin/ls
ELF Header:
Magic:
7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Class:
ELF32
Data:
2's complement, little endian
Version:
1 (current)
OS/ABI:
UNIX - System V
ABI Version:
0
Type:
EXEC (Executable file)
Machine:
Intel 80386
Version:
0x1
Entry point address:
0x8049b60
Start of program headers:
52 (bytes into file)
Start of section headers:
81112 (bytes into file)
Flags:
0x0
Size of this header:
52 (bytes)
Size of program headers:
32 (bytes)
Number of program headers:
9
Size of section headers:
40 (bytes)
Number of section headers:
30
Section header string table index: 29
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14.2.4 Fájltulajdonságok: stat
A stat parancs megjeleníti a fájltulajdonságokat:
tux@mercury:~> stat /etc/profile
File: `/etc/profile'
Size: 8080
Blocks: 16
IO Block: 4096
Device: 806h/2054d
Inode: 64942
Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (
0/
root)
Gid: (
Access: 2007-07-16 23:28:18.000000000 +0200
Modify: 2006-09-19 14:45:01.000000000 +0200
Change: 2006-12-05 14:54:55.000000000 +0100

regular file
0/

root)

A --filesystem paraméter részletesen megadja annak a fájlrendszernek a tulajdonságait, amelyben a megadott fájl található:
tux@mercury:~> stat /etc/profile --filesystem
File: "/etc/profile"
ID: 0
Namelen: 255
Type: reiserfs
Block size: 4096
Fundamental block size: 4096
Blocks: Total: 2622526
Free: 1809771
Available: 1809771
Inodes: Total: 0
Free: 0

14.3 Hardverinformáció
14.3.1 PCI erőforrások: lspci
Az lspci parancs felsorolja a PCI-erőforrásokat:
mercury:~ # lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE \
DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE \
Host-to-AGP Bridge (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM \
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM \
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM \
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBM \
(ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 81)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) \
LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE \
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Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) \
SMBus Controller (rev 01)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM \
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 01)
01:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. G400/G450 (rev 85)
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801DB PRO/100 VE (LOM) \
Ethernet Controller (rev 81)

A -v paraméter használata részletesebb felsorolást eredményez:
mercury:~ # lspci
[...]
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801DB PRO/100 VE (LOM)\
Ethernet Controller (rev 81)
Subsystem: Fujitsu Siemens Computer GmbH: Unknown device 1001
Flags: bus master, medium devsel, latency 66, IRQ 11
Memory at d1000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at 3000 [size=64]
Capabilities: [dc] Power Management version 2

Az eszközök nevének feloldásáról az /usr/share/pci.ids ad információt. Az
ebben a fájlban fel nem sorolt PCI-azonosítók „Unknown device” (ismeretlen eszköz)
megjelölést kapnak.
A -vv paraméter minden, egy program által lekérdezhető információt megad. Tisztán
numerikus értékek megadásához a -n paramétert kell használni.

14.3.2 USB-eszközök: lsusb
Az lsusb parancs kilistázza az összes USB-eszközt. A -v paraméter hatására részletesebb listát ír ki. A részletes adatokat a /proc/bus/usb/ könyvtárból olvassa a
program. A következőkben az lsusb parancs kimenete látható, a következő csatlakoztatott USB-eszközök esetén: USB elosztó, pendrive, merevlemez és egér.
mercury:/ # lsusb
Bus 004 Device 007: ID 0ea0:2168
2.0 / Astone USB Drive
Bus 004 Device 006: ID 04b4:6830
Adapter
Bus 004 Device 005: ID 05e3:0605
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 005: ID 046d:c012
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Ours Technology, Inc. Transcend JetFlash \
Cypress Semiconductor Corp. USB-2.0 IDE \
Genesys Logic, Inc.

Logitech, Inc. Optical Mouse
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14.3.3 Információ SCSI-eszközökről:
scsiinfo
Az scsiinfo parancs kiírja az SCSI-eszközök jellemzőit. A -l paraméter használatával minden, a rendszer által ismert SCSI-eszköz kilistázható (hasonló információkhoz
juthatunk az lsscsi használatával is). Az alábbiakban az scsiinfo -i /dev/sda
parancs kimenete látható, amely egy merevlemezről ad információt. A -a paraméter
még több adatot tesz láthatóvá.
mercury:/ # scsiinfo -i /dev/sda
Inquiry command
--------------Relative Address
0
Wide bus 32
0
Wide bus 16
1
Synchronous neg.
1
Linked Commands
1
Command Queueing
1
SftRe
0
Device Type
0
Peripheral Qualifier
0
Removable?
0
Device Type Modifier
0
ISO Version
0
ECMA Version
0
ANSI Version
3
AENC
0
TrmIOP
0
Response Data Format
2
Vendor:
FUJITSU
Product:
MAS3367NP
Revision level:
0104A0K7P43002BE

A -d paraméter egy hibalistát jelenít meg, a merevlemez hibás blokkjainak két táblájával: az elsőt a gyártó adta meg (gyártói tábla), a második a működés közben észlelt hibás
blokkok listája (növekedési tábla). Ha a növekedési tábla bejegyzéseinek száma emelkedik, érdemes lecserélni a merevlemezt.
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14.4 Hálózatok
14.4.1 A hálózat állapotának megjelenítése:
netstat
A netstat a hálózati kapcsolatokat, az útválasztási táblát (-r), a csatolókat (-i), a
maszkolási kapcsolatokat (-M), a multicast-tagságokat (-g) és hálózati statisztikákat
(-s) jelenít meg.
tux@mercury:~> netstat -r
Kernel IP routing table
Destination
Gateway
192.168.2.0
*
link-local
*
loopback
*
default
192.168.2.254

Genmask
255.255.254.0
255.255.0.0
255.0.0.0
0.0.0.0

tux@mercury:~> netstat -i
Kernel Interface table
Iface
MTU Met
RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR
eth0
1500
0 1624507 129056
0
0
lo
16436
0
23728
0
0
0

Flags
U
U
U
UG

MSS
0
0
0
0

Window
0
0
0
0

irtt
0
0
0
0

Iface
eth0
eth0
lo
eth0

TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
7055
0
0
0 BMNRU
23728
0
0
0 LRU

A hálózati kapcsolatok és statisztikák megjelenítésekor megadható a megjeleníteni kívánt
sockettípus: TCP (-t), UDP (-u) vagy nyers (-r). A -p paraméter a programok PIDjét és nevét jeleníti meg, amelyekhez az egyes socketek tartoznak.
Az alábbi példa kiírja az összes TCP-kapcsolatot, illetve az e kapcsolatokat használó
programokat.
mercury:~ # netstat -t -p
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address

State

tcp
0
tcp
0
19422/s
tcp
0

ESTABLISHED -

0 mercury:33513
352 mercury:ssh
0 localhost:ssh

PID/Pro

www.novell.com:www-http ESTABLISHED 6862/fi
mercury2.:trc-netpoll
ESTABLISHED
localhost:17828

A következőkben pedig a TCP protokoll statisztikái láthatók:
tux@mercury:~> netstat -s -t
Tcp:
2427 active connections openings
2374 passive connection openings
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0 failed connection attempts
0 connection resets received
1 connections established
27476 segments received
26786 segments send out
54 segments retransmited
0 bad segments received.
6 resets sent
[...]
TCPAbortOnLinger: 0
TCPAbortFailed: 0
TCPMemoryPressures: 0

14.5 A /proc fájlrendszer
A /proc fájlrendszer egy pszeudo-fájlrendszer, amelyben a kernel tárol fontos információkat virtuális fájlok formájában. A CPU típusa például ezzel a paranccsal jeleníthető
meg:
tux@mercury:~> cat /proc/cpuinfo
processor
: 0
vendor_id
: AuthenticAMD
cpu family
: 6
model
: 8
model name
: AMD Athlon(tm) XP 2400+
stepping
: 1
cpu MHz
: 2009.343
cache size
: 256 KB
fdiv_bug
: no
[...]

A megszakítások kiosztása és használata a következő paranccsal kérdezhető le:
tux@mercury:~> cat /proc/interrupts
CPU0
0:
3577519
XT-PIC timer
1:
130
XT-PIC i8042
2:
0
XT-PIC cascade
5:
564535
XT-PIC Intel 82801DB-ICH4
7:
1
XT-PIC parport0
8:
2
XT-PIC rtc
9:
1
XT-PIC acpi, uhci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb4
10:
0
XT-PIC uhci_hcd:usb3
11:
71772
XT-PIC uhci_hcd:usb2, eth0
12:
101150
XT-PIC i8042
14:
33146
XT-PIC ide0
15:
149202
XT-PIC ide1
NMI:
0
LOC:
0
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ERR:
MIS:

0
0

Néhány fontos fájl és tartalma:
/proc/devices
a rendelkezésre álló eszközök
/proc/modules
a betöltött kernelmodulok
/proc/cmdline
kernel parancssor
/proc/meminfo
részletes adatok a memóriahasználatról
/proc/config.gz
a jelenleg futó kernel gzip-pel tömörített konfigurációs fájlja
További információ az /usr/src/linux/Documentation/filesystems/
proc.txt szövegfájlban található. A jelenleg futó folyamatok adatai a /proc/NNN
könyvtárakban találhatók meg, ahol az NNN a vonatkozó folyamatok folyamatazonosítója (PID-je). A folyamatok a saját jellemzőiket a /proc/self/ könyvtárakban találhatják meg:
tux@mercury:~> ls -l /proc/self
lrwxrwxrwx 1 root root 64 2007-07-16 13:03 /proc/self -> 5356
tux@mercury:~> ls -l /proc/self/
total 0
dr-xr-xr-x 2 tux users 0 2007-07-16 17:04 attr
-r-------- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 auxv
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 cmdline
lrwxrwxrwx 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 cwd -> /home/tux
-r-------- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 environ
lrwxrwxrwx 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 exe -> /bin/ls
dr-x------ 2 tux users 0 2007-07-16 17:04 fd
-rw-r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 loginuid
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 maps
-rw------- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 mem
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 mounts
-rw-r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 oom_adj
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 oom_score
lrwxrwxrwx 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 root -> /
-rw------- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 seccomp
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 smaps
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 stat
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[...]
dr-xr-xr-x 3 tux users 0 2007-07-16 17:04 task
-r--r--r-- 1 tux users 0 2007-07-16 17:04 wchan

A végrehajtható fájlok és könyvtárak címhozzárendelését a maps fájl tartalmazza:
tux@mercury:~> cat /proc/self/maps
08048000-0804c000 r-xp 00000000 03:03
0804c000-0804d000 rw-p 00004000 03:03
0804d000-0806e000 rw-p 0804d000 00:00
b7d27000-b7d5a000 r--p 00000000 03:03
b7d5a000-b7e32000 r--p 00000000 03:03
b7e32000-b7e33000 rw-p b7e32000 00:00
b7e33000-b7f45000 r-xp 00000000 03:03
b7f45000-b7f46000 r--p 00112000 03:03
b7f46000-b7f48000 rw-p 00113000 03:03
b7f48000-b7f4c000 rw-p b7f48000 00:00
b7f52000-b7f53000 r--p 00000000 03:03
[...]
b7f5b000-b7f61000 r--s 00000000 03:03
b7f61000-b7f62000 r--p 00000000 03:03
b7f62000-b7f76000 r-xp 00000000 03:03
b7f76000-b7f78000 rw-p 00013000 03:03
bfd61000-bfd76000 rw-p bfd61000 00:00
ffffe000-fffff000 ---p 00000000 00:00

17753
17753
0
11867
11868
0
8837
8837
8837
0
11842

/bin/cat
/bin/cat
[heap]
/usr/lib/locale/en_GB.utf8/
/usr/lib/locale/en_GB.utf8/

9109
9720
8828
8828
0
0

/usr/lib/gconv/gconv-module
/usr/lib/locale/en_GB.utf8/
/lib/ld-2.3.6.so
/lib/ld-2.3.6.so
[stack]
[vdso]

/lib/libc-2.3.6.so
/lib/libc-2.3.6.so
/lib/libc-2.3.6.so
/usr/lib/locale/en_GB.utf8/

14.5.1 procinfo
A /proc fájlrendszer fontos adatainak összefoglalására szolgál a procinfo parancs:
tux@mercury:~> procinfo
Linux 2.6.18.8-0.5-default (geeko@buildhost) (gcc 4.1.2 20061115) #1 2CPU
Memory:
Mem:
Swap:

Total
2060604
2104472

Used
2011264
112

Bootup: Tue Jul 10 10:29:15 2007
user :
nice :
system:
IOwait:
hw irq:
sw irq:
idle :
uptime:
irq
irq
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2:43:13.78
1d 22:21:27.87
13:39:57.57
18:02:18.59
0:03:39.44
1:15:35.25
9d 16:07:56.79
6d 13:07:11.14

0: 141399308 timer
1:
73784 i8042

Telepítési útmutató

0.8%
14.7%
4.3%
5.7%
0.0%
0.4%
73.8%

Free
49340
2104360

Shared
0

Buffers
200664

Load average: 0.86 1.10 1.11 3/118 21547
page in :
71099181
page out: 690734737
page act: 138388345
page dea:
29639529
page flt: 9539791626
swap in :
69
swap out:
209
context : 542720687
irq 14:
irq 50:

disk 1:

2827023r 968

5074312 ide0
1938076 uhci_hcd:usb1, ehci_

irq 4:
irq 6:
irq 7:
irq 8:
irq 9:
irq 12:

2
5 floppy [2]
2
0 rtc
0 acpi
3

irq 58:
0 uhci_hcd:usb2
irq 66:
872711 uhci_hcd:usb3, HDA I
irq 74:
15 uhci_hcd:usb4
irq 82: 178717720 0
PCI-MSI e
irq169: 44352794 nvidia
irq233:
8209068 0
PCI-MSI l

Az összes információ megjelenítéséhez használja a -a paramétert. A -nN paraméter
minden N másodpercben frissíti az adatokat. Ebben az esetben a program lezárásához
nyomja meg a Q billentyűt.
Alapértelmezésben az összesített adatok kerülnek megjelenítésre. A -d paraméter különbségi értékeket szolgáltat. A procinfo -dn5 az utolsó öt másodpercben módosult
adatokat jeleníti meg:

14.6 Folyamatok
14.6.1 Folyamatközi kommunikáció: ipcs
Az ipcs parancs megadja az aktuálisan használt IPC-erőforrások listáját:
------ Shared Memory Segments -------key
shmid
owner
perms
0x00000000 58261504
tux
600
0x00000000 58294273
tux
600
0x00000000 83886083
tux
666
0x00000000 83951622
tux
666
0x00000000 83984391
tux
666
0x00000000 84738056
root
644

bytes
393216
196608
43264
192000
282464
151552

------ Semaphore Arrays -------key
semid
owner
perms
0x4d038abf 0
tux
600

8

------ Message Queues -------key
msqid
owner

nattch
2
2
2
2
2

status
dest
dest

2

dest

nsems

perms

used-bytes

messages

14.6.2 Folyamatlista: ps
A ps parancs folyamatlistát készít. A legtöbb paraméter mínuszjel nélkül is megadható.
A ps --help parancs egy rövidített súgóoldalt jelenít meg, a kézikönyvoldalon pedig
részletes súgó található.
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Az összes folyamat kiíratásához a felhasználói és parancssori információkkal adja ki a
ps axu parancsot:
tux@mercury:~> ps axu
USER
PID %CPU %MEM
VSZ
RSS TTY
root
1 0.0 0.0
696
272 ?
root
2 0.0 0.0
0
0 ?
root
3 0.0 0.0
0
0 ?
[...]
tux
4047 0.0 6.0 158548 31400 ?
tux
4057 0.0 0.7
9036 3684 ?
tux
4067 0.0 0.1
2204
636 ?
tux
4072 0.0 1.0 15996 5160 ?
tux
4114 0.0 3.7 130988 19172 ?
tux
4818 0.0 0.3
4192 1812 pts/0
tux
4959 0.0 0.1
2324
816 pts/0

STAT
S
SN
S<
Ssl
Sl
S
Ss
SLl
Ss
R+

START
12:59
12:59
12:59

13:02
13:02
13:02
13:02
13:06
15:59
16:17

TIME
0:01
0:00
0:00
0:06
0:00
0:00
0:00
0:04
0:00
0:00

COMMAND
init [5]
[ksoftirqd
[events

mono-best
/opt/gnome
/opt/gnome
gnome-scre
sound-juic
-bash
ps axu

Annak ellenőrzésére például, hogy hány sshd folyamat fut, használja a -p paramétert
a pidof paranccsal, amelyik megjeleníti az adott folyamat folyamatazonosítóját (PIDjét).
tux@mercury:~>
PID TTY
3524 ?
4813 ?
4817 ?

ps -p `pidof sshd`
STAT
TIME COMMAND
Ss
0:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid
Ss
0:00 sshd: tux [priv]
R
0:00 sshd: tux@pts/0

A folyamatlista az igényeknek megfelelően formázható. A -L paraméter visszaadja a
kulcsszavak listáját. Adja meg a következő parancsot a folyamatok kiíratásához, memóriahasználat szerint rendezve:
tux@mercury:~> ps ax --format pid,rss,cmd --sort rss
PID
RSS CMD
2
0 [ksoftirqd/0]
3
0 [events/0]
4
0 [khelper]
5
0 [kthread]
11
0 [kblockd/0]
12
0 [kacpid]
472
0 [pdflush]
473
0 [pdflush]
[...]
4028 17556 nautilus --no-default-window --sm-client-id default2
4118 17800 ksnapshot
4114 19172 sound-juicer
4023 25144 gnome-panel --sm-client-id default1
4047 31400 mono-best --debug /usr/lib/beagle/Best.exe --autostarted
3973 31520 mono-beagled --debug /usr/lib/beagle/BeagleDaemon.exe --bg --aut
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14.6.3 Folyamatfa: pstree
A pstree parancs fa formában állítja elő a folyamatok listáját:
tux@mercury:~> pstree
init-+-NetworkManagerD
|-acpid
|-3*[automount]
|-cron
|-cupsd
|-2*[dbus-daemon]
|-dbus-launch
|-dcopserver
|-dhcpcd
|-events/0
|-gpg-agent
|-hald-+-hald-addon-acpi
|
`-hald-addon-stor
|-kded
|-kdeinit-+-kdesu---su---kdesu_stub---yast2---y2controlcenter
|
|-kio_file
|
|-klauncher
|
|-konqueror
|
|-konsole-+-bash---su---bash
|
|
`-bash
|
`-kwin
|-kdesktop---kdesktop_lock---xmatrix
|-kdesud
|-kdm-+-X
|
`-kdm---startkde---kwrapper
[...]

A -p paraméter hozzáadja a folyamatazonosítót egy adott névhez. Ha a parancssorokat
is szeretné megjeleníteni, használja a -a paramétert:

14.6.4 Folyamatok: top
A top parancs (a "table of processes", folyamattábla kifejezésből) megjelenít egy folyamatlistát, amely két másodpercenként frissül. A program lezárásához nyomja meg
a Q gombot. A -n 1 paraméter a folyamatlista egyetlen megjelenése után lezárja a
programot. Az alábbiakban egy példa a top -n 1 parancs kimenetére:
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tux@mercury:~> top -n 1
top - 17:06:28 up 2:10, 5 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 85 total,
1 running, 83 sleeping,
1 stopped,
0 zombie
Cpu(s): 5.5% us, 0.8% sy, 0.8% ni, 91.9% id, 1.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem:
515584k total,
506468k used,
9116k free,
66324k buffers
Swap:
658656k total,
0k used,
658656k free,
353328k cached
PID
1
2
3
4
5
11
12
472
473
475
474
681
839
923
1343
1587
1746
1752
2151
2165
2166
2171
2235
2289
2403
2709
2714

USER
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
messageb
root
root
root
root
root
root
root

PR
16
34
10
10
10
10
20
20
15
11
15
10
10
13
10
20
15
15
16
16
15
16
15
16
23
19
16

NI
0
19
-5
-5
-5
-5
-5
0
0
-5
0
-5
-5
-4
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VIRT RES SHR S %CPU %MEM
700 272 236 S 0.0 0.1
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
1712 552 344 S 0.0 0.1
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
0
0
0 S 0.0 0.0
1464 496 416 S 0.0 0.1
3340 1048 792 S 0.0 0.2
1840 752 556 S 0.0 0.1
1600 516 320 S 0.0 0.1
1736 800 652 S 0.0 0.2
4192 2852 1444 S 0.0 0.6
1756 600 524 S 0.0 0.1
2668 1076 944 S 0.0 0.2
1756 648 564 S 0.0 0.1

TIME+
0:01.33
0:00.00
0:00.27
0:00.01
0:00.00
0:00.05
0:00.00
0:00.00
0:00.06
0:00.00
0:00.07
0:00.01
0:00.02
0:00.67
0:00.00
0:00.00
0:00.00
0:00.00
0:00.00
0:00.64
0:00.01
0:00.00
0:00.10
0:02.05
0:00.00
0:00.00
0:00.56

COMMAND
init
ksoftirqd/0
events/0
khelper
kthread
kblockd/0
kacpid
pdflush
pdflush
aio/0
kswapd0
kseriod
reiserfs/0
udevd
khubd
shpchpd_event
w1_control
w1_bus_master1
acpid
dbus-daemon
syslog-ng
klogd
resmgrd
hald
hald-addon-acpi
NetworkManagerD
hald-addon-stor

Ha megnyomja az F billentyűt a top futtatása közben, akkor megjelenik egy menü,
amellyel jelentősen módosítható a kimenet formátuma.
A -U UID paraméter csak egy adott felhasználóhoz rendelt folyamatokat figyeli. Helyettesítse be az UID értéket a felhasználó azonosítójával. A top -U `id -u` parancs visszaadja a felhasználó azonosítóját a felhasználónév alapján, és megjeleníti a
folyamatait.
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14.7 Rendszeradatok
14.7.1 Rendszeraktivitási információk: sar
Az sar használatához az sadc (system activity data collector, rendszeraktivitásadatgyűjtő) programnak futnia kell. Az állapot ellenőrzéséhez ill. indításához használja
az rcsysstat {start|status} parancsot.
Az sar bőséges jelentéseket képes generálni a rendszer szinte minden fontos tevékenységéről, így például a CPU-ról, a memóriáról, az IRQ-k használatáról, az I/O-ról és a
hálózatokról. Rengeteg paramétere van, amit itt nem tudunk mind részletesen leírni.
Bőséges dokumentációt és példákat a kézikönyvoldalon talál.

14.7.2 Memóriahasználat: free
A free segédprogram megvizsgálja a RAM-használatot. A kimenetben mind a szabad,
mind a használt memória (és a csereterületek) részletes adatai láthatók:
tux@mercury:~> free
total
Mem:
515584
-/+ buffers/cache:
Swap:
658656

used
501704
94072
0

free
13880
421512
658656

shared
0

buffers
73040

cached
334592

A -b,-k,-m,-g paraméterek a kimenetet bájtokban, kilobájtokban, megabájtokban ill.
gigabájtokban jelenítik meg. A -d késleltetés paraméter hatására a képernyő
késleltetés másodpercenként frissül. A free -d 1.5 parancs például másfél
másodpercenként frissíti a képernyőt.

14.7.3 Fájlokat használó felhasználók:
fuser
Ez a parancs annak eldöntésére lehet hasznos, hogy jelenleg milyen folyamatok vagy
felhasználók használnak bizonyos fájlokat. Tegyük fel például, hogy le szeretné csatolni
az /mnt könyvtárhoz csatolt fájlrendszert. Az umount parancs kimenete: "device is
busy" (az eszköz foglalt). Ekkor az fuser paranccsal meg lehet állapítani, mely folyamatok is használják pillanatnyilag az eszközt:
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tux@mercury:~> fuser -v /mnt/*

/mnt/notes.txt

USER
tux

PID ACCESS COMMAND
26597 f.... less

A less folyamat lezárását követően (amely egy másik terminálon futott), a fájlrendszer
sikeresen lecsatolható.

14.7.4 Kernel gyűrűpuffer: dmesg
A Linux-kernel számos üzenetet tárol egy gyűrűpufferben. Ezen üzenetek megtekintésére szolgál a dmesg parancs:
$ dmesg
[...]
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
subfs: unsuccessful attempt to mount media (256)
e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, half-duplex
NET: Registered protocol family 17
IA-32 Microcode Update Driver: v1.14 <tigran@veritas.com>
microcode: CPU0 updated from revision 0xe to 0x2e, date = 08112004
IA-32 Microcode Update Driver v1.14 unregistered
bootsplash: status on console 0 changed to on
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0326ea0(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
powernow: This module only works with AMD K7 CPUs
bootsplash: status on console 0 changed to on

A régebbi események a /var/log/messages és /var/log/warn fájlokban
vannak naplózva.

14.7.5 Nyitott fájlok listája: lsof
Egy adott folyamatazonosítóval (PID) rendelkező folyamathoz tartozó összes nyitott
fájl listájának megtekintéséhez használja a -p paramétert. Ha például látni szeretné az
aktuális parancsértelmező által használt összes fájlt, írja be a következőket:
tux@mercury:~> lsof -p $$
COMMAND PID
USER
FD
TYPE
bash
5552 tux cwd
DIR
bash
5552 tux rtd
DIR
bash
5552 tux txt
REG
bash
5552 tux mem
REG
bash
5552 tux mem
REG
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DEVICE
SIZE
NODE NAME
3,3
1512 117619 /home/tux
3,3
584
2 /
3,3 498816 13047 /bin/bash
0,0
0 [heap] (stat: No such
3,3 217016 115687 /var/run/nscd/passwd

bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash
bash

5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552
5552

tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux
tux

mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
mem
0u
1u
2u
255u

REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
CHR
CHR
CHR
CHR

3,3 208464
3,3 882134
3,3 1386997
3,3
13836
3,3 290856
3,3
26936
3,3 190200
3,3
54
3,3
2375
3,3
290
3,3
52
3,3
34
3,3
62
3,3
127
3,3
56
3,3
23
3,3
21544
3,3
366
3,3
97165
136,5
136,5
136,5
136,5

11867
11868
8837
8843
12204
13004
13006
11842
11663
11736
11831
11862
11839
11664
11735
11866
9109
9720
8828
7
7
7
7

/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/lib/libc-2.3.6.so
/lib/libdl-2.3.6.so
/lib/libncurses.so.5.5
/lib/libhistory.so.5.1
/lib/libreadline.so.5.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/locale/en_GB.
/usr/lib/gconv/gconv-m
/usr/lib/locale/en_GB.
/lib/ld-2.3.6.so
/dev/pts/5
/dev/pts/5
/dev/pts/5
/dev/pts/5

A speciális $$ parancsértelmező-változót használtuk, amelynek az értéke a parancsértelmező folyamatazonosítója.
Az lsof parancs paraméterek nélkül kiadva minden éppen nyitott fájlt felsorol. Mivel
gyakran fájlok ezrei vannak nyitva, mindegyiket ritkán érdemes kilistázni. Az összes
fájl listája azonban a keresési funkciókkal kombinálva hasznos listákat eredményez.
Ilyen például az összes karakteres eszköz listája:
tux@mercury:~> lsof | grep CHR
bash
3838
tux
0u
bash
3838
tux
1u
bash
3838
tux
2u
bash
3838
tux 255u
bash
5552
tux
0u
bash
5552
tux
1u
bash
5552
tux
2u
bash
5552
tux 255u
X
5646
root mem
lsof
5673
tux
0u
lsof
5673
tux
2u
grep
5674
tux
1u
grep
5674
tux
2u

CHR
CHR
CHR
CHR
CHR
CHR
CHR
CHR

136,0
136,0
136,0
136,0
136,5
136,5
136,5
136,5
CHR
1,1
CHR 136,5
CHR 136,5
CHR 136,5
CHR 136,5

2 /dev/pts/0
2 /dev/pts/0
2 /dev/pts/0
2 /dev/pts/0
7 /dev/pts/5
7 /dev/pts/5
7 /dev/pts/5
7 /dev/pts/5
1006 /dev/mem
7 /dev/pts/5
7 /dev/pts/5
7 /dev/pts/5
7 /dev/pts/5
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14.7.6 Kernel és udev
eseménysorozat-megjelenítő:
udevmonitor
Az udevmonitor a kernel ueventeket és az udev szabályok által kibocsátott eseményeket figyeli és kinyomtatja az esemény eszköz elérési útját (DEVPATH) a konzolra.
Egy USB-pendrive csatlakoztatásával kapcsolatos események sorozata:
UEVENT[1138806687]
UEVENT[1138806687]
UEVENT[1138806687]
UEVENT[1138806687]
UDEV [1138806687]
UDEV [1138806687]
UDEV [1138806687]
UDEV [1138806687]
UEVENT[1138806692]
UEVENT[1138806692]
UEVENT[1138806692]
UEVENT[1138806692]
UDEV [1138806693]
UDEV [1138806693]
UDEV [1138806693]
UDEV [1138806693]
UEVENT[1138806694]
UDEV [1138806694]
UEVENT[1138806694]
UEVENT[1138806697]

add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-2/4-2.2
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-2/4-2.2/4-2.2
add@/class/scsi_host/host4
add@/class/usb_device/usbdev4.10
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-2/4-2.2
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-2/4-2.2/4-2.2
add@/class/scsi_host/host4
add@/class/usb_device/usbdev4.10
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-2/4-2.2/4-2.2
add@/block/sdb
add@/class/scsi_generic/sg1
add@/class/scsi_device/4:0:0:0
add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-2/4-2.2/4-2.2
add@/class/scsi_generic/sg1
add@/class/scsi_device/4:0:0:0
add@/block/sdb
add@/block/sdb/sdb1
add@/block/sdb/sdb1
mount@/block/sdb/sdb1
umount@/block/sdb/sdb1

14.7.7 X11-kliensek által használt
kiszolgáló-erőforrások: xrestop
A xrestop parancs statisztikákat jelenít meg az egyes X11-kliensek kiszolgálóoldali
erőforrásairól. A kimenet hasonló ehhez: 14.6.4. szakasz - Folyamatok: top (367. oldal).
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xrestop - Display: localhost:0
Monitoring 40 clients. XErrors: 0
Pixmaps:
42013K total, Other:

206K total, All:

res-base Wins
3e00000
385
4600000
391
1600000
35
3400000
52
2c00000
50

Other
13K
33K
4K
4K
3K

Telepítési útmutató

GCs Fnts Pxms Misc
36
1 751 107
122
1 1182 889
11
0
76 142
31
1
69
74
25
1
43
50

Pxm mem
18161K
4566K
3811K
2816K
2374K

Total
18175K
4600K
3816K
2820K
2378K

42219K total

PID Identifier
?
NOVELL: SU
?
amaroK - S
?
KDE Deskto
?
Linux Shel
?
Linux Shel

2e00000
2600000
4800000
2a00000
1800000
1400000
3c00000
3a00000
0a00000
4e00000
2400000
0e00000
3200000
2200000
4400000
1a00000
3800000
1e00000
3600000
2000000
3000000

50
37
37
209
182
157
175
326
85
25
11
20
6
54
2
255
2
10
106
10
21

10
24
24
33
32
121
36
42
38
17
10
12
41
9
11
7
14
7
6
5
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
5
1
1
0
1
0
1
0
0

36
34
34
323
302
231
248
579
317
60
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30
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34
42
30
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477
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9
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2K
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1775K
1123K
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66K
55K
54K
48K
45K
36K
26K
24K
15K
11K
10K
8K

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
22061
22016
?
?
16489
?
22242
?
22236
?
?

Linux Shel
Root - Kon
Root - Kon
Trekstor25
kicker
kwin
de.comp.la
[opensuseKopete
YaST Contr
suseplugge
kded
EMACS
SUSEWatche
kdesu
KMix
knotify
KPowersave
konqueror
klipper
KDE Wallet

14.8 Felhasználó adatai
14.8.1 Ki mit csinál: w
A w parancs megjeleníti, hogy ki van bejelentkezve a rendszerre és ki mit csinál éppen.
Például:
tux@mercury:~> w
16:33:03 up 3:33, 2 users, load average: 0.14, 0.06, 0.02
USER
TTY
LOGIN@
IDLE
JCPU
PCPU WHAT
tux
:0
16:33
?xdm?
9.42s 0.15s /bin/sh /opt/kde3/bin/startk
tux
pts/0
15:59
0.00s 0.19s 0.00s w

Ha a felhasználók bármelyike távolról jelentkezett be, akkor a -f megjeleníti a számítógépeket, amelyekről a kapcsolatot létesítették.
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14.9 Idő és dátum
14.9.1 Időmérés a time paranccsal
A parancsok által felhasznált idő a time segédprogrammal mérhető. Ez a segédprogram
két verzióban létezik: mint egy parancsértelmező beépített része, és mint program
(/usr/bin/time).
tux@mercury:~> time find . > /dev/null
real
user
sys

374

0m4.051s
0m0.042s
0m0.205s
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használata
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A Linux-rendszer indulása után általában egy grafikus felhasználói felület jelenik meg,
amely átvezet a bejelentkezési folyamaton és segít a rendszerrel való kapcsolatban. Bár
a grafikus felhasználói felületek egyre fontosabbá és egyre felhasználóbarátabbá válnak,
nem az egyetlen módját jelentik a rendszerrel folytatott kommunikációnak. Használható
szöveges alapú kommunikáció is: egy, a parancssorokat feldolgozó program (ezt szokás
parancsértelmezőnek hívni). Mivel a Linux lehetővé teszi parancsértelmező ablakok
elindítását a grafikus felhasználói felületről is, semmi akadálya a két módszer együttes
használatának.
Az adminisztráció terén a parancsértelmezőre épülő alkalmazások különösen fontosak
a csak lassú hálózati kapcsolatokon keresztül elérhető számítógépek vezérlésében, vagy
ha a root felhasználó nevében kíván parancssori feladatokat kiadni. „Újonc” Linuxfelhasználók számára eleinte szokatlan lehet a parancsok egy szöveges képernyőn begépelése, de hamar rájönnek, hogy nemcsak rendszergazdák számára hasznos dolog a
parancsértelmező – egyes naponta ismétlődő feladatok elvégzésére sokszor a leggyorsabb
és legegyszerűbb megoldást jelentik.
UNIX- és Linux-rendszerekben többféle parancsértelmező is használható. A SUSE®
Linux Enterprise alapértelmezett parancsértelmezője a Bash (GNU Bourne-Again Shell).
Ebben a fejezetben a parancsértelmező használatával kapcsolatos néhány alapvető
dolgot mutatunk be. Ezek az alábbiak: hogyan kell beírni a parancsokat, a Linux
könyvtárstruktúrája, fájlok és könyvtárak kezelése, egyes alapvető funkciók használata,
a Linux által használt felhasználói és jogosultságfogalom, a parancsértelmezőben kiadható legfontosabb parancsok áttekintése, valamint a vi szövegszerkesztő, a UNIX- és
Linux-rendszerekben mindig elérhető alapértelmezett szerkesztő rövid bemutatása.
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15.1 A Bash bemutatása
Linux rendszereken a parancssor a grafikus felhasználói felülettel együtt használható
és egyszerű a váltás a kettő között. A KDE grafikus felületéről egy terminálablak
megnyitásához kattintson a panel Konsole ikonjára. GNOME alatt kattintson a GNOME
Terminál ikonjára a panelen.
Megjelenik a Konsole vagy a GNOME Terminál ablaka, és az első sorában a prompt
(15.1. ábra - Példa egy bash terminálablakra (376. oldal)). A prompt általában a bejelentkezési névből (a jelen példában tux), a gép nevéből (itt knox) és az aktuális elérési
útból áll (a jelen esetben a saját könyvtár, amelyet a tilde ~ szimbólum jelez). Távoli
számítógépről bejelentkezve mindig látható, hogy éppen melyik rendszeren dolgozik.
Ha a kurzor látható a prompt után, akkor közvetlenül lehet parancsokat adni a számítógépes rendszernek.
15.1 ábra Példa egy bash terminálablakra

15.1.1 Parancsok beírása
Egy parancs több elemből áll. Az első elem mindig maga a parancs, amelyet paraméterek
és opciók követnek. Beírhat parancsokat és szerkesztheti azokat a ←, →, <—, Suppr
és Space billentyűk segítségével. Hozzáadhat paramétereket, vagy kijavíthatja a gépelési hibákat. A parancsok az Entrée billentyű lenyomásakor kerülnek végrehajtásra.
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FONTOS: A hír hiánya jó hír
A parancsértelmező nem túl szószátyár: szemben egyes grafikus felületekkel,
általában nem ad visszajelző üzeneteket a parancsok végrehajtása után. Üzenetek
csak a problémák vagy hibák esetén jelennek meg.
Érdemes ezt észben tartani, mert az objektumokat törlő parancsokra is igaz.
Mielőtt megadna egy, az rm-hez hasonló parancsot egy fájl törléséhez, érdemes
pontosan tisztában lenni vele, hogy mit is csinál: a fájl visszavonhatatlanul
törlődni fog, visszakérdezés nélkül.

Parancsok használata paraméterek nélkül
Figyelje meg a parancsok szerkezetét egy egyszerű példán: az ls parancs szolgál a
könyvtárak tartalmának kiíratására. A parancs használható paraméterekkel és nélkülük.
Ha az ls paraméterek nélkül írja be a konzolba, akkor az aktuális könyvtár tartalma
jelenik meg.
15.2 ábra Az ls parancs

Szemben más operációs rendszerekkel, a Linux-fájloknak lehet kiterjesztésük, például
.txt, de nem muszáj, hogy legyen nekik. Ez viszont azt eredményezi, hogy nehéz lehet
különbséget tenni a fájlok és a könyvtárak között az ls parancs kimenetében. Alapértelmezés szerint a színek segítenek egy kicsit: a könyvtárak kék színnel jelennek meg,
a fájlok pedig feketével (fehérrel).
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Parancsok használata paraméterekkel
Jobb módszer a könyvtár tartalmának a kiíratására az ls parancs különféle paraméterekkel együtt történő használata. A paraméterek módosítják a parancsok működését,
így meghatározott feladatok végezhetők el. A paraméterek a parancstól egy szóközzel
el vannak választva, és előttük egy kötőjel (mínusz jel) áll. Az ls -l parancs például
a könyvtár tartalmát teljes részletességgel (hosszú listaformátumban) mutatja meg.
15.3 ábra Az ls -l parancs

Az objektumok nevei mellett több oszlopban láthatók az objektumok egyéb adatai. A
legfontosabbak a következők: az első oszlop jelzi az objektum fájltípusát (a jelen példában d a könyvtárak, - a normál fájlok esetében). A következő kilenc oszlop az objektum felhasználói jogosultságait jelzi. A 11. és 12. oszlop a fájl tulajdonosának és tulajdonos csoportjának a nevét jelzi (a jelen esetben tux és users). A felhasználói jogosultságokról és a Linux felhasználói fogalmairól a 15.2. szakasz - Felhasználók és
hozzáférési jogosultságok (388. oldal) rész ír többet. A következő oszlop a fájl méretét
jelzi bájtokban. Ezután a legutolsó módosítás dátuma és ideje látható. Az utolsó oszlop
az objektum nevét jelzi.
Ha még ennél is több információra kíváncsi, akkor össze lehet kapcsolni az ls parancs
két paraméterét: írja be, hogy ls -la. A parancsértelmező ezek után a könyvtár rejtett
fájljait is megjeleníti, ponttal a nevük előtt (például .rejtettfájl).

Segítségkérés
Senkitől nem várható el, hogy fejből tudja az összes parancs összes paraméterét. Ha
emlékszik a parancs nevére, de nem biztos a paraméterek használatában, írja be a parancs
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nevét, egy szóközt és a --help paramétert. Ez a --help paraméter nagyon sok parancs esetében működik. Az ls --help például megjeleníti az ls parancs összes
paraméterét.

15.1.2 Linux-könyvtárszerkezet
Mivel a parancsértelmező nem kínál grafikus áttekintést a könyvtárakról és a fájlokról
a fájlkezelőkéhez hasonló faszerkezetben a parancsértelmező hatékony használatához
szükség van a Linux rendszer fájl- és könyvtárszerkezetének bizonyos fokú ismeretére.
A könyvtárak tekinthetők a fájlokat, programokat és alkönyvtárakat tároló elektronikus
mappáknak. A könyvtárhierarchia csúcsán a gyökérkönyvtár található, amelyet /
szimbólum jelöl. Innen érhető el az összes többi könyvtár
A 15.4. ábra ábra bemutatja a Linux szokásos könyvtárfa-struktúráját, az yxz, linux
és tux felhasználók saját könyvtárával. A /home könyvtárban találhatók az egyes
felhasználók személyes fájljait tartalmazó könyvtárak.
MEGJEGYZÉS: Saját könyvtár egy hálózati környezetben.
Hálózati környezetben dolgozva előfordulhat, hogy a saját könyvtár neve nem
/home. A fájlrendszer bármely más könyvtárához lehet rendelve.
Az alábbi lista röviden bemutatja a Linux szokásos könyvtárait.
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15.4 ábra Részlet egy szokásos könyvtárfából
/

bin

boot

dev

etc

home

lib

mnt

media

vmlinuz

kde

opt

proc

root

srv

sbin

sys

tmp

usr

var

gnome

ld.so
hda

sda

st0
yxz

bin

linux

tux

bin

X11R6

test.c

Mail

bin

xdm

xterm

etc

lib

local

sbin

share

f2c
lib

xv

man

bin

bin

lib

lib

ftp

pub

man

faq

doc

howto

man

packages

15.1 táblázat Egy szokásos könyvtárfa áttekintése
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/

gyökérkönyvtár, a könyvtárfa kiindulópontja

/home

felhasználók (saját) könyvtárai

/etc

a rendszerkonfiguráció fájljai

/bin, /sbin

a rendszerbetöltés korai szakaszában szükséges programok
(/bin) és a rendszergazda számára (/sbin)

/usr, /usr/local

az összes alkalmazásprogram és a helyi, disztribúciófüggetlen bővítések (/usr/local)

/usr/bin, /usr/
sbin

Általánosan elérhető programok (/usr/bin) és a rendszergazda számára fenntartott programok ( /usr/sbin)

/usr/share/doc

különféle dokumentumfájlok

/tmp, /var/tmp

ideiglenes fájlok (ne mentsen ebbe a könyvtárba, csak ha
nincs szüksége a fájlokra)
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/opt

külön telepíthető szoftverek, nagyobb kiegészítő programcsomagok (például KDE, GNOME, Netscape)

15.1.3 Könyvtárak és fájlok kezelése
A fájlokkal és könyvtárakkal végzett munka során meg kell adni a könyvtárhoz vagy
fájlhoz vezető elérési utat. Az elérési út kétféleképpen adható meg:
• A teljes (abszolút), a gyökérkönyvtárból az adott fájlra mutató elérési út
• Az aktuális könyvtárból induló elérési út (relatív elérési út)
Az abszolút elérési utak mindig egy törtvonallal kezdődnek. A relatív elérési utak elején
nincs törtvonal.
MEGJEGYZÉS: A Linux érzékeny a kis- és nagybetűkre
A Linux különbséget tesz a kis- és nagybetűk között a fájlrendszerben. A teszt
.txt és Teszt.txt Linux alatt külön-külön fájlokat jelöl. Ügyeljen erre a
fájlnevek és elérési utak megadásánál.
Könyvtárváltáshoz használja a cd parancsot.
• A saját könyvtárba váltáshoz adja ki a cd parancsot (paraméter nélkül).
• Az aktuális könyvtárra egy ponttal lehet hivatkozni (.). Ezek elsősorban más parancsok (cp, mv, …) esetén hasznosak.
• A fa eggyel feljebbi szintjére két ponttal lehet hivatkozni (..). Ha például az aktuális könyvtár szülőkönyvtárába kíván átlépni, írja be, hogy cd ...

Példák egy fájl megcímzésére
A 15.1.3. szakasz - Könyvtárak és fájlok kezelése (381. oldal) részben a cd parancs relatív elérési utakat használt. Természetesen abszolút elérési utak is használhatók. Tegyük
fel például, hogy a saját könyvtárból át akar másolni egy fájlt a /tmp egy alkönyvtárába:
1 Először is a saját könyvtárból hozzon létre egy alkönyvtárat a /tmp alatt:
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1a Ha az aktuális könyvtár nem a saját könyvtár, akkor írja be a cd ~ parancsot
az átváltáshoz. A fájlrendszerben bárhonnan elérheti a saját könyvtárát a cd
~ paranccsal.
1b A saját könyvtárában írja be, hogy mkdir /tmp/teszt. Az mkdir a
„make directory”, azaz könyvtár létrehozása parancsot jelenti. Ez a parancs
létrehoz egy teszt nevű új könyvtárat a /tmp könyvtárban. Ebben az
esetben abszolút elérési utat használtunk a könyvtár létrehozásához.
1c Azt, hogy mi történt, a ls -l /tmp paranccsal ellenőrizheti. A /tmp
könyvtár tartalmában meg kell, hogy jelenjen az új teszt könyvtár.
2 Most hozzon létre egy új fájlt a saját könyvtárában, és másolja át a /tmp/teszt
könyvtárba, relatív elérési út használatával.
2a Írja be, hogy touch myfile.txt. A touch parancs a myfile.txt
paraméterrel kiadva azt eredményezi, hogy létrejön egy új, üres, myfile
.txt nevű fájl az aktuális könyvtárban.
2b Ellenőrizze ezt az ls -l paranccsal. Az új fájlnak látszania kell a listában.
2c Írja be, hogy cp myfile.txt ../tmp/teszt. Ez átmásolja a myfile
.txt fájlt a /tmp/teszt könyvtárba, anélkül, hogy megváltoztatná a fájl
nevét.
2d Ellenőrizze az ls -l /tmp/teszt paranccsal. A myfile.txt fájlnak
látszania kell a /tmp/teszt könyvtár listájában.
Más felhasználók saját könyvtárának a tartalmát az ls ~felhasználónév paranccsal listázhatja ki. 15.4. ábra - Részlet egy szokásos könyvtárfából (380. oldal) példa
könyvtárfájában a példafelhasználók egyike a tux. Az ls ~tux parancs kilistázza
tux saját könyvtárának a tartalmát.
MEGJEGYZÉS: Szóközöket tartalmazó fájl- és könyvtárnevek kezelése
Ha egy fájlnév szóközöket tartalmaz, akkor vagy használjon fordított törtvonalat
(\) a szóköz előtt, vagy tegye a fájlnevet egyszeres vagy dupla idézőjelek közé.
Ellenkező esetben a bash a My Documents-hez hasonló fájlneveket két fájlként
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vagy könyvtárként értelmez. Az egyszeres vagy dupla idézőjelek közötti különbség az, hogy a dupla idézőjelek között megtörténik a változók kibontása. Az
egyszeres idézőjelek garantálják, hogy a parancsértelmező betű szerint az adott
karaktersorozatot látja.

15.1.4 A parancsértelmező hasznos funkciói
A bash parancsértelmező használata közben elég sokat kell gépelni. Az alábbiakban
bemutatunk néhány olyan funkciót, amelyik leegyszerűsíti a munkát és egy csomó gépelést meg tud takarítani.

Előzmények és kiegészítés
Alapértelmezés szerint a bash „emlékszik” a beírt parancsokra. Ezt a funkciót hívjuk
előzményeknek (history). Egy korábban már beírt parancs megismétléséhez egyszerűen
csak nyomja meg többször a ↑ billentyűt, amíg a kívánt parancs meg nem jelenik a parancssorban. A ↓ megnyomásával mozoghat előre a korábban beírt parancsok listájában.
A Ctrl + R használatával kereshet az előzményekben.
Foghatja a kiválasztott parancsot, és például megváltoztathatja benne egy fájl nevét,
mielőtt újra kiadná a parancsot az Entrée megnyomásával. A parancssor szerkesztéséhez
egyszerűen csak mozogjon a kurzorral a kívánt helyre a nyíl billentyűket használva, és
gépelje be a kívánt szöveget.
A bash másik hasznos funkciója, hogy képes kiegészíteni a fájlok és könyvtárak nevét
az első néhány betűjük beírása után. Ehhez írja be az első néhány betűt, majd nyomja
meg a →| gombot. Ha a fájl neve vagy az elérési út egyértelműen azonosítható, akkor
azonnal kiegészítésre kerül, és a kurzor a fájlnév végére mozog. Ezután írhatja a parancs
következő paraméterét, például. Ha a fájl neve vagy az elérési út nem azonosítható
egyértelműen (például mert sok fájl neve kezdődik ugyanazokkal a betűkkel), akkor a
fájl vagy elérési út csak addig a pontig kerül kiegészítésre, ahol elágazási lehetőség
van. Ezután a →| másodszori megnyomásával lekérheti a lehetőségek listáját. Ezután
írja be a fájl vagy az elérési út következő néhány betűjét, majd próbálja újra használni
a kiegészítést: nyomja meg a →| gombot. Amikor a →| gombot használja a fájlnevek
és elérési utak kiegészítéséhez, egyidejűleg ellenőrizheti, hogy a fájl vagy elérési út
valóban létezik-e (és biztos, hogy jól fogja írni).
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Helyettesítő karakterek
A parancsértelmező kényelmi szolgáltatásai közé tartozik a helyettesítő karakterek
használata is. A helyettesítő karakterek egyéb karakterek helyett állhatnak. A Bash háromféle helyettesítő karaktert ismer:
?
Pontosan egy tetszőleges karaktert helyettesít
*
Tetszőleges számú karaktert helyettesít
[halmaz]
Egyetlen karaktert helyettesít, amely a szögletes zárójelek között található karakterek
bármelyike lehet, vagyis ebben az esetben ez a halmazban felsorolt karaktersorozat bármelyik karaktere A halmaz részeként meg lehet adni karakterosztályokat
is a következő szintaxissal: [:osztály:], ahol osztály helyére az alnum, alpha,
ascii stb. kerülhet.
A ! vagy ^ használata a csoport elején A ([!halmaz]) egy olyan karakternek felel
meg, amelyik nem egyezik a halmaz-ban megadott karakterek egyikével sem.
Amennyiben a teszt könyvtár Tesztfajl, Tesztfajl1, Tesztfajl2 és
adatfajl nevű fájlokat tartalmazza,
• akkor az ls Tesztfajl? parancs a Tesztfajl1 és Tesztfajl2 fájlokat
fogja kilistázni.
• Az ls Tesztfajl? parancs a Tesztfajl1 és Tesztfajl2 fájlokat fogja
kilistázni
• Az ls Teszt* parancs esetében már a Tesztfajl is szerepelni fog a listán.
• Az ls *faj* parancs valamennyi példafájlt megjeleníti.
• Végül, a halmaz helyettesítővel az összes számra végződő fájl megadható: ls
Tesztfajl[1-9] vagy osztályok segítségével: ls
Tesztfajl[[:digit:]].
A négy helyettesítő közül a csillag a leghatékonyabb. Ennek segítségével egyetlen parancs elegendő egy könyvtár összes fájljának másolásához, vagy törléséhez. Az rm
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*faj* parancs például az összes, a nevében a faj karaktersorozatot tartalmazó fájlt
törli az aktuális könyvtárban.

Fájlok megjelenítése a less és a more parancsokkal
A Linux két kis programmal teszi lehetővé szöveges fájlok megtekintését közvetlenül
a parancsértelmezőben. Ez a less és a more. Egy Olvassel.txt fájl megtekintéséhez például nem kell külön szövegszerkesztőt elindítani, elég begépelni a less
Olvassel.txt parancsot, hogy a szöveg megjelenjen a konzolablakban. A szóköz
billentyű segítségével lapozhat előre egy oldalt. A Page Up és Page Down billentyűkkel
mozoghat előre és hátra a szövegben. A less programból kilépéshez a Q billentyűt kell
megnyomni.
A less helyett a régebbi more program is használható. Ez azonban kevésbé kényelmes,
mivel nem teszi lehetővé a visszafelé lapozást.
A less program, amelynek neve onnan származik, hogy a kevesebb több (less is more,
vagyis a less program több [mint a more]), egy parancs kimenetének kényelmes megjelenítésére is alkalmas. Ennek működéséről további információ: „Átirányítások és csövek”
szakasz (385. oldal).

Átirányítások és csövek
A parancsértelmező szabványos kimenete a képernyő vagy a konzolablak, szabványos
bemenete pedig a billentyűzet. A parancsértelmező azonban lehetővé teszi, hogy a egy
parancs bemenetét vagy kimenetét átirányítsa egy másik objektumnak, például egy
fájlba, vagy egy másik parancsnak. A > és < szimbólumokkal átirányítható egy parancs
kimenete egy fájlba (kimenet átirányítása), illetve felhasználható egy fájl egy parancs
bemenetéül (bemenet átirányítása), Ha például az ls parancs kimenetét egy fáljba
akarja írni, adja ki a ls -l > file.txt parancsot. Ennek hatására létrejön egy
file.txt nevű fájl, amelyben az aktuális könyvtár tartalma található, az ls parancs
által előállított módon. Ha létezik már file.txt nevű fájl, akkor ez a parancs felül
fogja írni a meglévő fájlt. Ez megakadályozható a >> használatával. Az ls -l >>
file.txt az ls parancs kimenetét hozzáírja a már létező file.txt nevű fájl tartalmához. Ha a fájl még nem létezik, akkor létrejön.
Néha hasznos lehet egy fájl tartalmát egy parancs bemenetéül használni. Például a tr
paranccsal kicserélhetők egy fájlból átirányított tartalomban a karakterek és az eredmény
kiíratható a standard kimenetre, a képernyőre. Tegyük fel például, hogy a fenti példában
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létrehozott file.txt fájlban az összes t karaktert ki akarjuk cserélni x karakterekre,
és ezt ki akarjuk íratni a képernyőre. Ez a tr t x < file.txt paranccsal hajtható
végre.
A szabványos kimenethez hasonlóan a szabványos hibakimenet is a konzolra kerül. Ha
a szabványos hibakimenetet egy hibak nevű fájlba szeretné irányítani, akkor a parancsot egészítse ki a 2> hibak paraméterrel. Az >& osszeskimenet paraméter
használata esetén mind a szabványos kimenet, mind a hibakimenet az osszeskimenet
nevű fájlba lesz elmentve.
A csővezetékek (pipelines) vagy csövek (pipes) használata is egyfajta átirányítás, bár a
csövek nincsenek fájlokra korlátozva. Egy cső (|) használatával több parancs is egyesíthető, az egyik kimenetét a másik bemeneteként használva. Például ha meg kívánja
nézni az aktuális könyvtár tartalmát a less programmal, akkor írja be, hogy ls |
less. Ennek persze csak akkor van jelentősége, ha a simán az ls paranccsal kiíratott
kimenet túl hosszú. Ha például meg akarja nézni a dev könyvtár tartalmát az ls /dev
paranccsal, akkor az ablakba csak egy kis része fér ki. Az ls /dev | less paranccsal a teljes lista megtekinthető.

15.1.5 Archívumok és adattömörítés
Most, hogy már létrehozott egy sor fájlt és könyvtárat, érdemes egy kicsit foglalkozni
az archívumok és az adattömörítés témakörével. Tegyük fel, hogy a teljes teszt
könyvtárat egyetlen fájlba szeretné csomagolni, amely biztonsági másolatként például
USB-meghajtóra menthető, vagy e-mailben elküldhető. Erre a tar (angolul tape archiver, szalagos archiváló) parancs használható. A tar használható paraméterei a tar
--help paranccsal jeleníthetők meg. A legfontosabb paramétereket alább bemutatjuk:
-c
(create) Új archívum létrehozása.
-t
(table) Archívum tartalmának megjelenítése.
-x
(eXtract) Archívum kicsomagolása.
-v
(verbose) Az archívum létrehozása során az összes fájl megjelenítése a képernyőn.
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-f
(file) Az archívumfájl nevének megadása. Archívum létrehozásakor ezt a beállítást
mindig utolsóként kell megadni.
Ha a teszt könyvtárat és annak összes fájlját, illetve alkönyvtárát szeretné a
tesztarchivum.tar fájlba csomagolni:
1 Nyisson meg egy parancsértelmezőt.
2 A cd paranccsal lépjen a teszt teszt könyvtárat tartalmazó saját könyvtárába.
3 Írja be, hogy tar -cvf tesztarchivum.tar teszt. A -c paraméter
létrehozza az archívumot, és a -f paraméter által meghatározott nevű fájlt csinál
belőle. A -v paraméter kilistázza a fájlokat feldolgozás közben.
4 Az archívumfájl tartalma a tar -tf tesztarchivum.tar paranccsal jeleníthető meg.
A teszt könyvtár és annak valamennyi fájlja és alkönyvtára változatlanul megtalálható a merevlemezen. Az archívum a tar -xvf tesztarchivum.tar paranccsal
csomagolható ki (ezt egyelőre még ne tegye meg).
Fájltömörítéshez Linux alatt a népszerű gzip program a kézenfekvő választás, vagy
ha még nagyobb tömörítés kell, a bzip2. Csak írja be, hogy gzip
tesztarchivum.tar (vagy bzip2 tesztarchivum.tar, de a jelen példában
a gzip-et használjuk). Az ls parancs megmutatja, hogy a tesztarchivum.tar
fájl már nem létezik, viszont helyette létrejött egy tesztarchivum.tar.gz nevű
fájl. Ez a fájl sokkal kisebb, így sokkal könnyebben küldhető el e-mailben, illetve tárolható bárhol, például USB-meghajtón.
Most csomagolja ki ezt a fájlt a korábban létrehozott teszt2 könyvtárba. Ehhez a cp
tesztarchivum.tar.gz teszt2 paranccsal másolja a fájlt a teszt2 könyvtárba.
A cd teszt2 paranccsal váltson át a teszt2 könyvtárba. A .tar.gz kiterjesztésű
tömörített archívumok a a gunzip paranccsal csomagolhatók ki. Beírva a gunzip
tesztarchivum.tar.gz parancsot, eredményül a tesztarchivum.tar fájlt
kapja, amit ezután a tar -xvf tesztarchivum.tar parancs használatával lehet
kibontani (untar). Egy tömörített archívum egy lépésben is kicsomagolható és kibontható a tar -xvf tesztarchivum.tar.gz (a -z paraméter hozzáadására már
nincs szükség). Az ls parancs megmutatja, hogy egy új teszt könyvtár jött létre,
amelynek tartalma megegyezik a saját könyvtárban található teszt könyvtáréval.
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15.1.6 Takarítás
Reméljük, e rövid ismertető után tisztában van a Linux parancsértelmező és a parancssor
alapfogalmaival. A saját könyvtár kitakarításához használja az rm és rmdir parancsokat,
ezekkel lehet törölni a különböző tesztfájlokat, illetve a tesztkönyvtárakat. A 15.3.
szakasz - Fontos Linux-parancsok (392. oldal) részben megtalálja a legfontosabb parancsokat és rövid leírásukat.

15.2 Felhasználók és hozzáférési
jogosultságok
A kilencvenes évek elején történt bemutatkozása óta a Linuxot többfelhasználós rendszerként fejlesztették. Egyidejűleg bármennyi felhasználó használhatja. A felhasználóknak a munkafolyamat indítása előtt be kell jelentkezniük a rendszerbe. Minden felhasználónak van egy bejelentkezési neve és egy hozzá tartozó jelszava. A felhasználók ezen
megkülönböztetése garantálja, hogy jogosulatlan személyek nem láthatnak olyan fájlokat,
amelyre nincs engedélyük. A rendszer nagyobb módosításai (például új programok telepítése) gyakran szintén lehetetlenek vagy korlátozott mértékben hajthatók végre a
normál felhasználók számára. Csak a root, vagy super user rendelkezik korlátlan lehetőségekkel a rendszer módosítására, és csak neki van minden fájlhoz hozzáférése. Azok,
akik bölcsen használják ezt az alapelvet, csak akkor jelentkeznek be teljes root jogosultsággal, ha szükséges, ezzel csökkentve a véletlen adatvesztés kockázatát. Mivel
normál körülmények között csak a rendszergazda törölhet rendszerfájlokat a merevlemezről, a trójai faló effektus vagy a véletlenül beírt romboló parancsok veszélye jelentősen csökkenthető.

15.2.1 Fájlrendszer-jogosultságok
A Linux-fájlrendszerben alapvetően minden fájl egy felhasználóhoz és egy csoporthoz
tartozik. A tulajdonosok és mások írási, olvasási vagy végrehajtási jogosultsággal rendelkezhetnek a fájlokra vonatkozóan.
Egy csoport ebben az esetben a kapcsolatban álló felhasználók halmazaként definiálható,
akik rendelkeznek bizonyos közös jogokkal. Adjuk például egy adott projekten dolgozó
csoportnak a project3 nevet. Minden Linux-rendszeren dolgozó felhasználó tagja
legalább egy tulajdonosi csoportnak, amely általában a users. A rendszeren annyi
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csoport létezhet, amennyire csak szükség van, de csak a root vehet fel csoportokat.
A groups paranccsal minden felhasználó megtudhatja, hogy melyik csoportnak tagja.
Fájlhozzáférés
A fájlrendszer jogosultságainak szerveződése eltér a fájlok és a könyvtárak esetében.
A fájljogosultságokkal kapcsolatos adatok az ls -l paranccsal jeleníthetők meg.
A kimenet valahogy így fog kinézni: 15.1. példa - Minta kimenet a fájljogosultságok
bemutatására (389. oldal).
15.1 példa Minta kimenet a fájljogosultságok bemutatására
-rw-r----- 1 tux project3 14197 Jun 21

15:03 Roadmap

Amint az a harmadik oszlopban látható, ez a fájl a tux nevű felhasználóhoz tartozik,
és a project3 csoporthoz van hozzárendelve. A Roadmap felhasználói jogoultságainak megállapításához az első oszlopot közelebbről is meg kell vizsgálni.
-

rw-

r--

---

Típus

A felhasználó jogosultságai

A csoport jogosult- Egyéb felhasználók joságai
gosultságai

Az oszlop egy bevezető karakterrel kezdődik, amelyet háromszor három karakter
követ. A tíz karakter közül az első a fájlrendszer-komponens típusát jelöli. A
kötőjel (–) azt mutatja, hogy ez egy fájl. Lehet még könyvtár (d), lánc (l), blokkeszköz (b) vagy karakteres eszköz.
A következő három blokk egy szabványos mintát követ. Az első karakterek jelzik,
hogy a fájl olvasható-e (r) vagy sem (–). A középső w azt jelzi, hogy a vonatkozó
objektum szerkeszthető, a kötőjel (–) pedig azt, hogy nem módosítható. A harmadik
pozicióban található x azt mutatja, hogy az objektum végrehajtható. Mivel a példában szereplő fájl egy szöveges állomány, és nem olyan, amit végre lehetne hajtani,
ennek az adott fájlnak a végrehajtási jogosultsága felesleges.
A példában a tux felhasználónak a Roadmap fájl tulajdonosaként olvasási (r) és
írási (w) jogosultsága van hozzá, de nem hajthatja végre (x). A project3 csoport
tagjai olvashatják a fájlt, de nem módosíthatják és nem hajthatják végre. A többi
felhasználó semmilyen jogosultsággal nem rendelkezik a fájlhoz. Más jogosultságok
az ACL-ek (hozzáférés-vezérlési listák) segítségével rendelhetők hozzá.
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Könyvtár-jogosultságok
A könyvtárak hozzáférési jogosultságának a típusa d. Könyvtárak esetében az
egyedi jogosultságoknak egy kicsit eltérő a jelentése.
15.2 példa Minta kimenet a könyvtár-jogosultságok bemutatására
drwxrwxr-x 1 tux project3 35 Jun 21 15:15

ProjectData

A példában könnyű felismerni a ProjectData 15.2. példa - Minta kimenet a
könyvtár-jogosultságok bemutatására (390. oldal) könyvtár tulajdonosát (tux) és
tulajdonos csoportját (project3). A fájlhozzáférési jogosultságoktól (Fájlhozzáférés (389. oldal)) eltérően a beállított olvasási jogosultság (r) azt jelenti, hogy a
könyvtár tartalma megjeleníthető. Az írási (w) jogosultság azt jeleni, hogy új fájlokat
lehet létrehozni. A végrehajtható jogosultság (x) azt jelenti, hogy a felhasználó
beléphet a könyvtárba. A fenti példában ez azt jelenti, hogy a tux felhasználó,
valamint a project3 csoport tagjai egyaránt beléphetnek a ProjectData
könyvtárba (x), láthatják a tartalmát (r) és fájlokat adhatnak hozzá vagy törölhetnek
(w) onnan. A többi felhasználónak azonban kevesebb jogot biztosít. Beléphetnek
a könyvtárba (x) böngészhetnek benne (r), de nem hozhatnak létre új fájlokat (w).

15.2.2 A fájljogosultságok módosítása
Hozzáférési jogosultságok módosítása
Fájl vagy könyvtár hozzáférési jogosultságait a tulajdonos, valamint a root módosíthatja a chmod parancssal, jogosultságokat módosító paraméterekkel, valamint
egy vagy több fájlnévvel. A paraméterek különféle kategóriákba sorolhatók:
1. felhasználókra vonatkozók
• u (user) – a fájl tulajdonosa
• g (group) – a fájlt birtokló csoport
• o (others) – a további felhasználók (ha nincs megadva paraméter, a változások
az összes kategóriára vonatkozni fognak)
2. egy karakter a törléshez (–), a beállításhoz (=) vagy a beszúráshoz (+)
3. a rövidítések
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• r – read (olvasás)
• w– write (írás)
• x – execute (végrehajtás)
4. fájlnév vagy fájlnevek szóközökkel elválasztva
Ha például a tux felhasználó (15.2. példa - Minta kimenet a könyvtár-jogosultságok
bemutatására (390. oldal)) írási (w) jogosultságot is szeretne adni a többi felhasználónak a ProjectData könyvtárhoz, akkor ezt a chmod o+w ProjectData
parancs segítségével teheti meg.
Ha viszont (a sajátján kívül) minden más felhasználó írási jogosultságát le szeretné
tiltani, akkor a következő parancsot kell megadnia: chmod go-w ProjectData.
Ha minden felhasználó számára meg szeretné tiltani, hogy új fájlt adjanak hozzá
a ProjectData mappához, akkor adja ki a chmod -w ProjectData parancsot. Mostantól senki más (még a tulajdonos sem) írhatja a fájlokat, amíg az írási
jogosultság visszaállításra nem kerül.
A tulajdonosi jogosultságok módosítása
A fájlrendszer-összetevők tulajdonjogának és jogosultságainak vezérlésére szolgáló
egyéb fontos parancsok a chown (change owner, tulajdonos módosítása) és a
chgrp (change group, csoport módosítása). A chown a tulajdonjog egy másik
felhasználónak történő átadására szolgál. Ilyen változtatást azonban csak a root
jogosult elvégezni.
Tegyük fel, hogy a Roadmap fájlnak (15.2. példa - Minta kimenet a könyvtár-jogosultságok bemutatására (390. oldal)) már nem a tux felhasználóhoz, hanem a
geeko felhasználóhoz kell tartoznia. A root felhasználónak a következőt kell
beírnia: chown geeko Roadmap.
A chgrp a fájlt birtokló csoportot módosítja. A fájl tulajdonosának azonban szerepelnie kell az új csoportban. Ezen a módon a tux (15.1. példa - Minta kimenet
a fájljogosultságok bemutatására (389. oldal)) felhasználó átállíthatja a
ProjectData fájlt birtokló csoportot a project4 fájlt birtokló csoportot a
chgrp project4 ProjectData parancs használatával, feltéve, hogy ő is
tagja az új csoportnak.
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15.3 Fontos Linux-parancsok
Ez a fejezet betekintést nyújt a legfontosabb parancsokba. Természetesen a fejezetben
felsoroltnál sokkal több parancs létezik. Az egyes parancsok mellett megtalálható a
paraméterek felsorolása, illetve, ahol lehet, egy jellemző alkalmazási példa. A parancsokról további információ a kézikönyv- (man) oldalakon található. Ezek úgy érhetők
el, ha a beírja a man parancsot és a lekérdezni kívánt parancs nevét, azaz például man
ls.
A kézikönyvoldalakon belül a PgUp és PgDn billentyűkkel lapozhat előre, illetve hátra.
A dokumentum elejére, vagy végére a Home és End billentyűkkel lehet ugrani. A
megtekintési módból a Q megnyomásával léphet ki. A man parancsról magáról is kérhető
információ: írja be, hogy man man.
Az alábbi áttekintésben az egyes parancselemek különböző betűképpel szerepelnek.
Maga a parancs, és annak kötelező paraméterei parancs paraméter formában
vannak megadva. Az elhagyható meghatározások és paraméterek [szögletes
zárójelbe] kerültek.
A paramétereket használja a saját igényeinek megfelelően. Az ls fajl parancsnak
semmi értelme, ha nincsenek fajl elnevezésű fájlok. A paraméterek általában egybe
is írhatók, azaz például az ls -la parancs ugyanazt jelenti, mint az ls -l -a.

15.3.1 Fájlparancsok
Az alábbi fejezet felsorolja a fájlkezelés legfontosabb parancsait, az általános fájlkezeléstől egészen a fájlrendszer hozzáférésvezérlési listáiig (ACL-ek).

Fájlkezelés
ls [paraméterek] [fájlok]
Az ls program paraméterek nélkül futtatva az aktuális könyvtár tartalmát listázza
ki rövid formában.
-l
Részletes lista
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-a
Rejtett fájlok megjelenítése
cp [paraméterek] forrás cél
A A forrás fájlt a cél fájlba másolja.
-i
Már létező cél felülírása előtt megerősítésre vár
-r
Rekurzívan (az alkönyvtárakkal együtt) másol
mv [paraméterek] forrás cél
A forrás fájlt a cél fájlba másolja, majd törli az eredeti forrás fájlt.
-b
Az áthelyezést megelőzően biztonsági másolatot készít a forrás fájlról
-i
Ha szükséges, egy már létező cél felülírása előtt megerősítésre vár
rm [paraméterek] fájlok
A megadott fájlokat eltávolítja a fájlrendszerből. Könyvtárakat az rm parancs nem
távolít el, csak a -r paraméter megadása esetén.
-r
Törli a létező alkönyvtárakat
-i
Minden egyes fájl törlése előtt megerősítést kér.
ln [paraméterek] forrás cél
A forrás nevére mutató belső hivatkozást hoz létre cél néven. Általában egy
ilyen hivatkozás közvetlenül a forrás nevére mutat ugyanabban a fájlrendszerben.
Ha azonban az ln parancsban az -s paramétert is megadja, akkor egy úgynevezett
szimbolikus lánc jön létre, amely csupán a forrást tartalmazó könyvtárra mutat,
így lehetővé teszi különböző fájlrendszerek között láncok létrehozását.
-s
Szimbolikus lánc létrehozása
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cd [paraméterek] [könyvtár]
Megváltoztatja az aktuális könyvtárat. A paraméterek nélkül beírt cd parancs a
felhasználó saját könyvtárára vált.
mkdir [paraméterek] könyvtár
Új könyvtár létrehozása.
rmdir [paraméterek] könyvtár
Törli a megadott könyvtárat, amennyiben az már üres.
chown [paraméterek] felhasználónév[:[csoport]] fájlok
Egy fájl tulajdonjogát a felhasználói név által meghatározott felhasználóhoz rendeli.
-R
Az alkönyvtárakban található fájlok és könyvtárak tulajdonjogát is módosítja.
chgrp [paraméterek] csoportnév fájlok
Egy adott fájl csoport-tulajdonjogát a megadott csoportnévhez tartozó csoportnak
adja. A fájl tulajdonosa csak akkor változtathatja meg a csoport-tulajdonjogot, ha
mind a jelenlegi, mind az új csoportnak tagja.
chmod [paraméterek] mód fájlok
Módosítja a hozzáférési jogosultságokat.
A mód paraméter három részből áll: csoport, hozzáférés és hozzáférési
típus. A csoport részben az alábbi karakterek használhatók:
u
felhasználó
g
csoport
o
mások
A hozzáférés a + jellel engedélyezhető és a - jellel tiltható le.
A hozzáférési típus a következő beállításokkal adható meg:
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r
olvasás
w
írás
x
futtatás – fájlok futtatása, illetve könyvtár esetén belépés a könyvtárba
s
setuid bit – az alkalmazás, vagy program úgy indul, mintha a fájl tulajdonosa
futtatná
Másik lehetőségként oktális kód használatára is lehetőség van a fentebb leírt mód
helyett. A kód négy számjegyből áll. A kód négy számjegye a 4, 2 és 1 értékek
összegéből áll – a bináris maszk decimális eredménye. Az első számjegy a set user
ID (setuid) (4), a set group ID (2), és a sticky (1) kapcsolókat állítja be. A második
számjegy a fájl tulajdonosának jogosultságait adja meg. A harmadik a csoporttagok
jogosultságait, az utolsó számjegy pedig az összes többi felhasználó jogosultságait
határozza meg. Az olvasási jogosultság értéke 4, az írási jogosultságé 2, a fájl futtatására vonatkozó jogosultságé pedig 1. A fájl tulajdonosa általában 6-os, vagy
végrehajtható fájlok esetén 7-es jogosultságot kap.
gzip [paraméterek] fájlok
Ez a program különféle matematikai algoritmusok segítségével veszteségmentesen
összetömöríti a megadott fájlok tartalmát. Az ilyen módon tömörített fájlok egy
.gz kiterjesztésű fájlba kerülnek. Újbóli használatukhoz ki kell őket csomagolni.
Több fájl, vagy akár teljes könyvtárak tömörítésére a tar parancs használható.
-d
Kicsomagolja az összetömörített gzip fájlokat, így azok újra eredeti méretűek
és a megszokott módon felhasználhatók lesznek (ugyanaz, mint a gunzip
parancs).
tar paraméterek archívum fájlok
A tar egybefüggő archívumot készít fájlokból. A tömörítés nem kötelező. A tar
meglehetősen összetett, számos beállítási lehetőséggel rendelkező parancs. A leggyakrabban használt paraméterek:
-f
A kimenetet egy fájlba írja, és nem a képernyőre, ahogy az általában szokásos
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-c
Új tar archívumot hoz létre
-r
Fájlok hozzáadása meglévő archívumhoz
-t
Kiírja egy archívum tartalmát
-u
Akkor veszi fel a fájlokat az archívumba, ha azok újabbak, mint az archívumban
találhatók
-x
Fájlokat csomagol ki egy archívumból (az angol extraction szóból)
-z
A gzip programmal tömöríti az eredményül kapott archívumot
-j
A bzip2 programmal tömöríti az eredményül kapott archívumot
-v
Kilistázza a feldolgozott fájlokat
A tar által létrehozott archívumfájlok .tar kiterjesztésre végződnek. Ha a tar
archívum a gzip tömörítve is lett, akkor a kiterjesztése .tgz vagy .tar.gz.
Ha a tömörítést a bzip2 program végezte, akkor a kiterjesztés .tar.bz2 lesz.
locate minták
Ez a parancs csak akkor áll rendelkezésre, ha a findutils-locate csomag
telepítve lett. A locate parancs megmutatja, hogy a megadott fájl melyik
könyvtárban található. A fájlnevek megadásához igény szerint helyettesítő karakterek is használhatók. is használhatók. A program rendkívül gyors, mivel egy erre
a célra létrehozott adatbázist használ (nem pedig a teljes fájlrendszert vizsgálja át).
Ennek azonban egy jelentős hátránya is van: a locate nem találja meg az adatbázisának legutóbbi frissítése óta létrehozott fájlokat. Az adatbázist a root felhasználó
hozhatja létre az updatedb paranccsal.
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updatedb [paraméterek]
Ez a parancs a locate parancs által használt adatbázist frissíti. Valamennyi
könyvtár fájljainak felvételéhez a programot root felhasználóként kell elindítani.
Jó ötlet egy & karakter hozzáfűzésével a háttérben futtatni, így a parancssori munka
azonnal folytatható (updatedb &). A parancs általában naponta végrehajtott
ütemezett feladatként fut (lásd a cron.daily fájlt).
find [paraméterek]
A find parancs egy megadott könyvtárban keres egy fájlt. Az első paraméter a
keresés helyéül szolgáló könyvtár. A -name paramétert egy kulcsszónak kell követnie, amely helyettesítő karaktereket is tartalmazhat. A locate paranccsal
szemben, amely saját adatbázist használ a kereséshez, a find parancs a tényleges
könyvtárat nézi végig.

Fájlok tartalmát megjelenítő parancsok
file [paraméterek] [fájlok]
A file paranccsal a megadott fájlok tartalmát lehet meghatározni.
-z
Tömörített fájlok tartalmának vizsgálata
cat [paraméterek] fájlok
A cat parancs egy fájl tartalmát jeleníti meg úgy, hogy azt megszakítás nélkül
kiírja a képernyőre (pontosabban a standard kimenetre).
-n
A bal oldalon megszámozza a kimenetet
less [paraméterek] fájlok
A parancs lehetővé teszi egy adott fájl tartalmának kényelmes átolvasását. A PgUp
és PgDn billentyűkkel egy fél oldalt lapozhat hátra, illetve előre, a szóköz billentyűvel pedig egy teljes oldalt lapozhat előre. A Home és End billentyűkkel a fájl elejére,
illetve végére ugorhat. A programból a Q billentyű lenyomásával léphet ki.
grep [paraméterek] kulcsszó fájlok
A grep parancs egy adott kulcsszót keres a megadott fájl(ok)ban. Ha a keresés sikeres, akkor a parancs megjeleníti a fájlnevet, és azt a sort, amelyben a kulcsszó
előfordul.
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-i
Kis- és nagybetűk közti különbség figyelmen kívül hagyása
-H
Csak a megfelelő fájlok nevét adja meg, a tényleges szövegsorokat nem
-n
Megadja azon sorok számát is, amelyekben a kulcsszó előfordul
-l
Csak azokat a fájlokat sorolja fel, amelyekben a kulcsszó nem található
meg
diff [paraméterek] file1 file2
A diff parancs két tetszőleges fájl tartalmát hasonlítja össze. A program kimenete
az eltérő sorokat sorolja fel. Ezt gyakran használják programozók, akiknek csak
egy program módosításait kell elküldeniük, nem a teljes forráskódot.
-q
Csak azt közli, hogy a két fájl különbözik-e.
-u
A diff parancs kimenete „egységes” , így olvashatóbb lesz

Fájlrendszerek
mount [paraméterek] [eszköz] csatolási_pont
Ezzel a paranccsal tetszőleges adathordozót, például merevlemezt, CD-ROM
meghajtót, vagy más meghajtókat csatolhatunk a Linux fájlrendszer megadott alkönyvtárához.
-r
Csak olvasható csatolás
-t fájlrendszer
Megadja a fájlrendszert, amely általában ext2 Linux merevlemezek, msdos
MS-DOS adathordozók, vfat Windows fájlrendszerek és iso9660 CD-k
esetében

398

Telepítési útmutató

Az /etc/fstab fájlban nem meghatározott merevlemezek esetében az eszköz
típusát is meg kell adni. Ebben az esetben csak a root felhasználó csatolhatja a
meghajtót. Ha a fájlrendszer csatolására más felhasználónak is képesnek kell lennie,
akkor írja be a user beállítást az /etc/fstab fájl megfelelő sorába (vesszővel
elválasztva), majd mentse el a módosításokat. További információ a mount(1)
kézikönyvoldalon olvasható.
umount [paraméterek] csatolási_pont
Ez a parancs leválaszt egy csatolt meghajtót a fájlrendszerről. Az adatvesztés
megakadályozása érdekében hajtsa végre ezt a parancsot, mielőtt egy cserélhető
adathordozót eltávolít a meghajtóból. Általában csak a root felhasználó futtathatja
a mount és umount parancsokat. Ha más felhasználók számára is lehetővé kívánja
tenni e parancsok használatát, akkor módosítsa az /etc/fstab fájlt, és adja meg
a user fájlt, és adja meg az adott meghajtóhoz.

15.3.2 Rendszerparancsok
Az alábbi részben a rendszerinformáció lekérdezésére, és a folyamat-, illetve hálózatvezérlésre használt legfontosabb parancsok felsorolása következik.

Rendszerinformáció
df [paraméterek] [könyvtár]
A df (angolul disk free, szabad lemez) parancs beállítások nélküli futtatása információt jelenít meg a teljes lemezterületről, a jelenleg használatban levő lemezterületről és az összes csatolt meghajtón levő szabad területről. Egy könyvtár megadása
esetén csak a könyvtárat tartalmazó meghajtóra vonatkozó adatok kerülnek megjelenítésre.
-h
A foglalt blokkok számát mutatja meg gigabájtban, megabájtban vagy kilobájtban – könnyen olvasható formátumban
-T
A fájlrendszer típusa (ext2, nfs stb.)
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du [paraméterek] [elérési_út]
Paraméterek nélkül futtatva a jelenlegi könyvtárban található fájlok és alkönyvtárak
által lefoglalt teljes lemezterületet jeleníti meg.
-a
Minden egyes fájl méretét megjeleníti
-h
A kimenet könnyen olvasható formátumú lesz
-s
Csak a kiszámított teljes méretet jeleníti meg
free [paraméterek]
A free parancs a RAM és a lapozóterület használatáról jelenít meg tájékoztatást,
megmutatva a teljes és a használatban levő terület méretét mindkét kategóriában.
További információkért lásd: 19.1.6. szakasz - A free parancs (460. oldal).
-b
Kijelzés bájtban
-k
Kijelzés kilobájtban
-m
Kijelzés megabájtban
date [paraméterek]
Ez az egyszerű program az aktuális rendszeridőt jeleníti meg. Ha a root felhasználó indítja, akkor a rendszeridő megváltoztatására is használható. A programról
további részletek a man date(1) paranccsal jeleníthetők meg.

Folyamatok
top [paraméterek]
A top parancs a jelenleg futó folyamatokról nyújt gyors áttekintést. A H billentyű
megnyomására a program testreszabásának fő lehetőségeit röviden bemutató oldal
nyílik meg.
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ps [paraméterek] [folyamatazonosító]
Paraméterek nélkül futtatva a parancs megjeleníti az összes saját programot vagy
folyamatot – azokat, amelyeket Ön indított el. E parancs paramétereit kötőjel nélkül
kell megadni.
aux
Valamennyi folyamatot megjeleníti, tulajdonosaiktól függetlenül
kill [paraméterek] folyamatazonosító
Sajnos a programok néha nem zárhatók be a szokásos módon. A legtöbb esetben
azonban az ilyen programok leállíthatók a kill parancs futtatásával, és az megfelelő folyamatazonosítók megadásával (lásd a top és ps parancsokat). A kill
parancs egy TERM szignált küld, amely a programot leállásra utasítja. Ha ez nem
segít, a következő paraméter használható:
-9
TERM helyett KILL szignált küld, ami majdnem minden esetben leállítja a a
megadott folyamatot
killall [paraméterek] folyamatnév
Hasonlít a kill parancshoz, azonban argumentumként a folyamat nevét (nem
pedig a folyamatazonosítót) használja, és az összes e néven futó folyamatot leállítja.

Hálózat
ping [paraméterek] gépnév vagy IP-cím
A ping parancs a TCP/IP-hálózatok alapvető működőképességének ellenőrzéséhez
használt általános eszköz. Azonnali választ kérve kisméretű adatcsomagot küld a
címzett gépnek. Ha ez sikerült, a ping megjelenít egy üzenetet, ami jelzi, hogy a
hálózati összeköttetés alapvető funkciói működnek.
-c szám
Az elküldendő csomagok számát adja meg; ennyi csomag elküldése után leáll
a program (alapértelmezésben nincs korlátozás)
-f
ping elárasztás: annyi adatcsomagot küld, amennyit csak képes; kedvelt eszköz
a hálózatok ellenőrzésére, de csak a root felhasználó adhatja ki ezt a parancsot
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-i érték
Megadja a két adatcsomag elküldése közti időtartamot másodpercben (alapértelmezés: egy másodperc)
nslookup
A tartománynév-rendszer (DNS) a tartományneveket IP-címekké alakítja át. Ezzel
az eszközzel lekérdezhetők a névkiszolgálók (DNS-kiszolgálók).
telnet [paraméterek] gépnév vagy IP-cím [port]
A telnet egy internetes protokoll, amely lehetővé teszi a munkát egy hálózat távoli
gépein. Egyúttal a telnet a neve a Linux azon programjának is, amely e protokoll
segítségével lehetővé teszi a távoli számítógépeken műveletek elvégzését.
FIGYELEM
Ne használja a telnet programot olyan hálózaton, amelyet „lehallgathatnak”;.
Különösen az Interneten tanácsos titkosított adatátviteli módszerek, például
az ssh használata a jelszavak rosszhiszemű felhasználásának elkerülésére
(tekintse meg az ssh kézikönyvoldalát).

Egyéb
passwd [paraméterek] [felhasználónév]
A felhasználók e parancs segítségével bármikor megváltoztathatják jelszavukat. A
rendszergazda root a rendszer bármely felhasználójának jelszavát megváltoztathatja.
su [paraméterek] [felhasználónév]
Az su parancs lehetővé teszi a bejelentkezést más felhasználói néven anélkül, hogy
ez megszakítaná a jelenlegi munkamenetet. Egy adott felhasználó környezetének
használatához meg kell adni a hozzá tartozó felhasználói nevet és jelszót. A root
felhasználónak joga van bármely felhasználó azonosságát felvenni, így a root
felhasználónak nem kell jelszót megadnia. Ha felhasználói név megadása nélkül
adja ki a parancsot, akkor a rendszer a root felhasználó jelszavát kéri, és átvált a
rendszergazda (root) felhasználóra.
Az su - paranccsal indíthat egy bejelentkezési parancsértelmezőt egy másik
felhasználó nevében
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halt [paraméterek]
Az adatvesztés elkerülése végett célszerű ezzel a programmal leállítani a rendszert.
reboot [paraméterek]
Ugyanúgy működik, mint a halt parancs, azonban a rendszer azonnal újraindul.
clear
A parancs törli a konzol látható területét. Nincsenek további paraméterei.

15.3.3 További információk
A jelen fejezetben felsoroltaknál sokkal több parancs létezik. Részletesebb, illetve további parancsokat lefedő leírás például az O'Reilly Linux in a Nutshell című kiadványában található.

15.4 A vi szerkesztő
A programozáson túl különféle rendszerfelügyeleti feladatok elvégzésére is szükség
van még ASCII-szövegszerkesztőkre (text editor). A Unix világában a vi az a szerkesztő,
amelyik meglepően széleskörű funkcionalitást kínál, ugyanakkor ergonomikusabb,
mint sok más, egérhasználatot is lehetővé tevő szerkesztő.

15.4.1 Működési módok
MEGJEGYZÉS: Billentyűk listája
Az alábbiakban bemutatunk számos parancsot, amelyek a vi-ban egyszerűen,
néhány billentyű lenyomásával elérhetők. Ezek a billentyűzeten nagybetűvel
jelennek meg. Ha nagybetűvel kell beírnia egy billentyűt, akkor azt kifejezetten
jelezni fogjuk, a Maj billentyűt is tartalmazó billentyűkombinációval.
A vi háromféle módban működhet: beszúrási módban, parancs módban és kiterjesztett
módban. Az egyes billentyűknek más hatása van a módoktól függően. Induláskor a vi
általában parancs módban indul. Az első dolog, hogy megtanuljunk váltani a módok
között:
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Parancs módból beszúrási módba
Ez többféleképp is lehetséges: az A megnyomására hozzáfűzés, az I megnyomására
beszúrás történik, az O megnyomására pedig egy új sor szúródik be az aktuális sor
alatt.
Beszúrási módból parancs módba
A beszúrási módból az Esc billentyű megnyomásával lehet kilépni. A vi semmiképpen nem állítható le beszúrási módban, ezért fontos, hogy hozzászokjon az Esc
billentyű használatához.
Parancs módból kiterjesztett módba
A vi kiterjesztett módja egy kettőspont (:) beírásával érhető el. A kiterjesztett, rövidebb nevén ex mód olyan, mint egy kis egysoros, különféle egyszerű és bonyolultabb
feladatokra használható szerkesztő.
Kiterjesztett módból parancs módba
A kiterjesztett módból a szerkesztő egy parancs végrehajtása után automatikusan
visszatér parancs módba. Ha nem kíván semmilyen parancsot végrehajtani kiterjesztett módban, akkor törölje a kettőspontot a <— billentyűvel. Ennek hatására a
szerkesztő visszatér parancs módba.
Beszúrási módból nem lehet közvetlenül kiterjesztett módba kapcsolni anélkül, hogy
előbb vissza ne térne parancs módba.
A vi-nak, hasonlóan más szerkesztőkhöz, megvan a maga saját eljárása a program leállítására. Beszúrási módban a vi nem állítható le. Először lépjen ki a beszúrási módból
az Esc billentyű lenyomásával. Ezután két lehetőség közül választhat:
1. Kilépés mentés nélkül: Ha a módosítások mentése nélkül kíván kilépni a szerkesztőből, írja be a : – Q – ! parancsot parancs módban. A felkiáltójel (!) hatására
a vi figyelmen kívül hagyja a változásokat.
2. Mentés és kilépés: A módosítások mentésére és a szerkesztőből kilépésre többféle
lehetőség is van: Parancs módban használhatja a Maj + Z Maj + Z billentyűkombinációt. Ha kiterjesztett módból akar kilépni a programból a módosítások elmentésével, írja be, hogy : – W – Q. Kiterjesztett módban a w az írást (write), a q pedig
a kilépést (quit) jelenti.
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15.4.2 A vi működés közben
A vi ugyanúgy használható, mint a többi szerkesztőprogram. Beszúrás módban szabadon
írható be szöveg, illetve törölhetők karakterek a <— és Suppr billentyűkkel. A kurzor
a nyíl billentyűkkel mozgatható.
Ezek a vezérlőbillentyűk azonban sokszor okoznak gondot, mert akadnak termináltípusok, amelyek speciális billentyűkombinációkat használnak. Itt segít a parancs mód.
Nyomja meg az Esc billentyűt, mire visszalép beszúrás módból parancs módba. Parancs
módban a kurzor a H, J, K és L billentyűkkel mozgatható. Az egyes billentyűk hatása:
H

egy karakterrel balra mozgás
J

egy sorral lejjebb mozgás
K

egy sorral feljebb mozgás
L

egy karakterrel jobbra mozgás
A parancs mód parancsai sokféleképpen variálhatók. Ha egy parancsot többször egymás
után kíván végrehajtani, egyszerűen írja be a parancs elé az ismétlések számát. Az 5 L
leütésére például a kurzor 5 karakterrel jobbra mozog.
A legfontosabb parancsokat a 15.2. táblázat - Legfontosabb vi-parancsok (405. oldal)
táblázatban láthatók. A lista messze nem teljes. Részletesebb listák a 15.4.3. szakasz További információk (406. oldal) helyen található dokumentációban olvashatók.
15.2 táblázat Legfontosabb vi-parancsok
Esc

Váltás parancs módba

I

Váltás beszúrás módba (a karakterek a kurzor aktuális pozíciójától kezdve jelennek meg)

A

Váltás beszúrás módba (a karakterek a kurzor aktuális pozíciója utántól lesznek beszúrva)
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Maj + A

Váltás beszúrás módba (a karakterek a sor végére lesznek beszúrva)

Maj + R

Váltás felülírás módba (a karakterek felülírják a régi szöveget)

R

A kurzor alatti karakter felülírása

O

Váltás beszúrás módba (az aktuális sor után egy új szúródik
be)

Maj + O

Váltás beszúrás módba (az aktuális sor elé egy új szúródik be)

X

Az aktuális karakter törlése

D–D

Az aktuális sor törlése

D–W

Törlés az aktuális szó végéig

C–W

Váltás beszúrás módba (az aktuális szó maradék része felülíródik a következő beírt szóval)

U

A legutolsó parancs visszavonása

Ctrl + R

A visszavont módosítás újra végrehajtása

Maj + J

Az aktuális sor és a következő összeolvasztása

.

Az utolsó parancs megismétlése

15.4.3 További információk
A vi sokféle parancsot ismer. Használhatók makrók, billentyűparancsok, megnevezett
pufferek, és még sok-sok egyéb hasznos funkció. A különféle lehetőségek részletes leírása messze meghaladja a jelen kézikönyv lehetőségeit. A SUSE Linux Enterprise a
vim (vi improved) nevű programot, a vi egy még tovább fejlesztett változatát tartalmazza.
Az alkalmazással kapcsolatban igen sokféle forrásból szerezhető információ:
• A vimtutor a vim interaktív oktatóprogramja.
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• A vim használata közben beírható a :help parancs, amelynek hatására bőséges
súgó kapható.
• A http://www.truth.sk/vim/vimbook-OPL.pdf címen található egy,
a vim-ről szóló könyv.
• A vim projekt weboldalán (http://www.vim.org) mindenféle hírek, levelezőlisták és egyéb dokumentumok találhatók.
• Egy sor vim-forrás elérhető az Interneten: http://www.selflinux.org/
selflinux/html/vim.html, http://www.linuxgazette.com/node/
view/9039 és http://www.apmaths.uwo.ca/~xli/vim/vim
_tutorial.html. A http://linux-universe.com/HOWTO/
Vim-HOWTO/vim-tutorial.html címen további hivatkozások találhatók
oktatóanyagokra.
FONTOS: A VIM-licenc
A vim „charityware”, ami azt akarja jelenteni, hogy bár a szerzők maguk nem
kérnek pénzt a szoftverért, de kérik, hogy a felhasználók támogassanak valamilyen nonprofit projektet pénzükkel. Konkrétan a projekt fel is kér az ugandai
szegény gyerekek megsegítésére. További információ online, a http://
iccf-holland.org/index.html, http://www.vim.org/iccf/ és
http://www.iccf.nl/ címeken olvasható.
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III. rész - Rendszer

32 és 62 bites alkalmazások 64
bites rendszerkörnyezetben

16

A SUSE Linux Enterprise® 64 bites platformokon is használható. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az összes mellékelt alkalmazás is át lett írva 64 bites platformra.
A SUSE Linux Enterprise támogatja 32 bites alkalmazások használatát 64 bites rendszerkörnyezetben. Ez a fejezet röviden áttekinti, hogy ez a támogatás hogyan is lett
megvalósítva a 64 bites SUSE Linux Enterprise platformokon. Bemutatjuk, hogyan
történik a 32 bites alkalmazások végrehajtása (futási támogatás), illetve hogyan kell
lefordítani a 32 bites alkalmazásokat, hogy egyaránt lehessen őket futtatni mind 32,
mind 64 bites rendszerkörnyezetekben. Található továbbá itt információ a kernel APIról is, valamint magyarázat arról, hogy hogyan futnak a 32 bites alkalmazások 64 bites
kernel alatt.
A 64 bites amd64 és Intel 64 platformokhoz készült SUSE Linux Enterprise úgy lett
kialakítva, hogy a meglévő 32 bites alkalmazások a 64 bites környezetben a „dobozból
kivéve”, azonnal futnak. Ez a támogatás azt jelenti, hogy a preferált 32 bites alkalmazások továbbra is használhatók, nem kell várni a megfelelő 64 bites átírás megjelenésére.

16.1 Futási támogatás
FONTOS: Alkalmazásverziók közötti ütközések
Ha egy alkalmazás 32 és 64 bites környezethez egyaránt rendelkezésre áll,
mindkét verzió egyidejű telepítése valószínűleg problémát okoz. Ilyen esetben
válasszon a verziók közül, majd azt telepítse és használja.

32 és 62 bites alkalmazások 64 bites rendszerkörnyezetben

411

A megfelelő végrehajtás érdekében minden alkalmazás függvénytárakat igényel. Sajnos,
a könyvtárak 32 és 64 bites változatainak neve megegyezik. Ezeket valamilyen más
módon kell megkülönböztetni.
A 32 bites verzióval való kompatibilitás fenntartása érdekében a függvénytárak
ugyanott tárolódnak, mint a 32 bites környezetben. A libc.so.6 32 bites verziója
32 és 64 bites környezetben egyaránt a /lib/libc.so.6 könyvtárban található.
A 64 bites függvénytárak és objektumfájlok a lib64 nevű könyvtárban találhatók. A
64 bites objektumfájlok, amelyeket általában a /lib, /usr/lib, és /usr/X11R6/
lib könyvtárban keresnénk, a /lib64, /usr/lib64 és /usr/X11R6/lib64
könyvtárban találhatók. Ez azt jelenti, hogy a /lib, /usr/lib és /usr/X11R6/
lib alatt van hely a 32 bites könyvtárak számára, így mindkét verzió fájlneve változatlan
marad.
A szómérettől független adatokat tartalmazó 32 bites /lib könyvtárak alkönyvtárai
nem kerülnek áthelyezésre. Az X11 betűkészletek például továbbra is a megszokott
helyen, az /usr/X11R6/lib/X11/fonts alatt találhatók. Ez a séma megfelel az
LSB (Linux Standards Base) és FHS (File System Hierarchy Standard) előírásoknak.

16.2 Szoftverfejlesztés
32 és 64 bites objektumok egyaránt előállíthatók a biarch fejlesztőkészlet-lánccal. Az
alapértelmezés a 64 bites objektumok fordítása. 32 bites objektumok speciális jelzők
használatával állíthatók elő. GCC esetén ez a speciális jelző az -m32.
Az összes header fájlt architektúrafüggetlen formátumban kell megírni. A telepített 32
és 64 bites függvénytáraknak rendelkezniük kell a telepített header fájloknak megfelelő
API-val (alkalmazásprogramozási felület). A normál SUSE Linux Enterprise környezet
ennek az alapelvnek megfelelően került kialakításra. Kézzel frissített függvénytárak
esetén ezeket a problémákat önállóan kell megoldani.
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16.3 Szoftverfordítás Biarch
platformokon
Ha egy biarch architektúrán más architektúrára akar bináris fájlokat készíteni, akkor
telepíteni kell a második architektúra megfelelő függvénytárait. Az ilyen csomagok
neve rpmname-32bit. Az rpmname-devel csomagok megfelelő header fájljaira
és függvénytáraira, illetve az rpmname-devel-32bit fejlesztési függvénytáraira
is szükség van a második architektúrához.
A legtöbb nyílt forrású program egy autoconf alapú programkonfigurációt használ.
Ha az autoconf parancs segítségével kíván beállítani egy programot a második architektúrához, a configure parancsfájl megfelelő környezeti változókkal futtatásával
írja felül az autoconf normál fordító- és linkerbeállításait.
Az alábbi példa egy x86_64 rendszert mutat be, amelyen x86 a második architektúra.
1 32 bites fordító használata:
CC="gcc -m32"

2 A linker utasítása 32 bites objektumok feldolgozására (mindig a gcc használata
a linker előtétjeként):
LD="gcc -m32"

3 Az assembler beállítása 32 bites objektumok előállítására:
AS="gcc -c -m32"

4 Annak megadása, hogy a libtool függvénytárai és egyebei az /usr/lib
könyvtárból kerüljenek ki:
LDFLAGS="-L/usr/lib"

5 Annak megadása, hogy a függvénytárak a lib alkönyvtárban tárolódjanak:
--libdir=/usr/lib

6 Annak megadása, hogy a 32 bites X függvénytárak kerüljenek alkalmazásra:
--x-libraries=/usr/X11R6/lib/

32 és 62 bites alkalmazások 64 bites rendszerkörnyezetben
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Nincs szükség az összes változóra minden programhoz. Használja őket az adott programnak megfelelően.
CC="gcc -m32"
\
LDFLAGS="-L/usr/lib;" \
.configure
\
--prefix=/usr \
--libdir=/usr/lib
make
make install

16.4 Kernelspecifikációk
Az x86_64 64 bites kernelei 64 és 32 bites kernel ABI-t (alkalmazás bináris csatoló)
is tartalmaznak. Az utóbbi a megfelelő 32 bites kernel ABI-jával azonos. Ez azt jelenti,
hogy a 32 bites alkalmazás ugyanúgy tud kommunikálni a 64 bites kernellel, mint a 32
bites kernellel.
Egy 64 bites kernel rendszerhívásainak 32 bites emulációja nem támogatja a rendszerprogramok által használt API-k nagy részét. Ez a platformtól függ. Ez azt jelenti, hogy
csak néhány alkalmazást, például az lspci-t kell lefordítani.
Egy 64 bites kernel csak speciálisan ehhez a kernelhez lefordított 64 bites kernelmodulokat tud betölteni. A 32 bites kernelmodulok nem használhatók.
TIPP
Néhány alkalmazás külön kernel által betölthető modulokat igényel. Ha ilyen
32 bites alkalmazást kíván használni egy 64 bites rendszerkörnyezetben, akkor
keresse meg az alkalmazás gyártóját és a Novellt annak ellenőrzéséhez, hogy a
kernel által betölthető modul 64 bites verziója és a kernel API 32 bites lefordított
verziója rendelkezésre áll-e ehhez a modulhoz.
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Linux-rendszerek indítása és
beállítása

17

A Linux-rendszerek indítása összetett folyamat. A hardvert magát a BIOS inicializálja,
majd utána a rendszertöltő segítségével elindítja a kernelt. E pont után a rendszerindítási
folyamatot teljes egészében az operációs rendszer veszi át, az init és a futási szintek
használatával. A futási szintek segítségével be lehet állítani a mindennapos használathoz,
illetve a rendszer karbantartására szolgáló konfigurációkat.

17.1 A Linux rendszerindítási
folyamata
A Linux rendszerindítási folyamata több szintből áll, amelyek mindegyikét más és más
komponens végzi. Az alábbi lista röviden összefoglalja a rendszerindítási folyamatot
és bemutatja az érintett fő komponensek jellemzőit.
1. BIOS A számítógép bekapcsolása után a BIOS inicializálja a képernyőt és billentyűzetet, majd teszteli a fő memóriát. Eddig a pontig a gép még semmilyen tömegtároló eszközhöz nem fért hozzá. Ezután az aktuális dátum és idő, illetve a
legfontosabb perifériákra vonatkozó adatok betöltődnek a CMOS-ból. Az első
merevlemez és annak geometriájának felismerése után a BIOS átadja a rendszervezérlést a rendszertöltőnek.
2. Rendszertöltő Az első merevlemez első 512 bájtos fizikai adatszektora betöltésre kerül a fő memóriába és a szektor elején található rendszertöltő átveszi az
irányítást. A rendszertöltő által végrehajtott parancsok határozzák meg az indítási
folyamat további részét. Az első merevlemez első 512 bájtját éppen ezért Master
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Boot Record-nak (fő rendszertöltő rekord, MBR) hívjuk. A rendszertöltő ezután
átadja az irányítást az aktuális operációs rendszernek, ebben az esetben a Linuxkernelnek. A GRUB-bal, a Linux rendszertöltőjével kapcsolatos további információ:
18. fejezet - A rendszertöltő (433. oldal)
3. Kernel és initrd A rendszervezérlés átadásához a rendszertöltő betölti a memóriába a kernelt és egy kezdeti, RAM alapú fájlrendszert (initramfs). Az initramfs
tartalmát a kernel közvetlenül képes használni. Az initramfs része egy kisméretű,
init nevű végrehajtható fájlt, amelyik a valódi root fájlrendszer felcsatolását végzi.
Ha speciális hardverillesztő programokra van szükség még a fő tárolóeszköz elérése
előtt, akkor annak szerepelnie kell az initramfs-ben. Az initramfs-sel kapcsolatos
további információ: 17.1.1. szakasz - initramfs (416. oldal).
4. init az initramfs-ben Ez a program végzi el a megfelelő root fájlrendszer felcsatolásához szükséges összes műveletet: pl. megfelelő kernelfunkciók biztosítása
a használni kívánt fájlrendszerhez, illetve eszközillesztőprogramok biztosítása a
tárolóvezérlőkhöz az udev segítségével. Ha sikerült megtalálni, a root fájlrendszeren
hibaellenőrzés történik, majd felcsatolja a rendszer. Ha ez is sikerült, akkor az
initramfs törlődik és elindul a root fájlrendszeren lévő init program. További információ az init-ről: 17.1.2. szakasz - az initramfs-en található init (417. oldal) További
információ az udev-ről: 21. fejezet - Dinamikus kerneleszköz-felügyelet az udev
segítségével (495. oldal).
5. init Az init kezeli a rendszer tényleges indítását és lehetővé teszi különböző
funkcionalitást biztosító szintek használatát. Az init részletes leírása: 17.2. szakasz
- Az init folyamat (419. oldal)

17.1.1 initramfs
Az initramfs egy kisméretű cpio archívum, amelyet a kernel RAM-lemezre tud tölteni.
Egy minimális Linux-rendszer található benne, amelyik lehetővé teszi programok végrehajtását még a tényleges root fájlrendszer felcsatolása előtt. Ezt a minimális Linuxrendszert BIOS-rutinok töltik be a memóriába. Az elegendő memórián kívül nincs
egyéb hardverkövetelménye. Az initramfs-ben kell, hogy szerepeljen egy init nevű
végrehajtható fájl, amely a root fájlrendszeren található tényleges init programot hajtja
végre, hogy a rendszerindítási folyamat folytatódhasson.
A root fájlrendszer felcsatolása és az operációs rendszer elindítása előtt a kernelnek a
root fájlrendszert tartalmazó eszköz eléréséhez szüksége van a megfelelő illesztőprog-
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ramokra. Lehet, hogy speciális illesztőprogramokra van szükség bizonyos típusú merevlemez-meghajtók vagy éppen a hálózati fájlrendszer eléréséhez. Az initramfs-ben
található init be is töltheti a root fájlrendszerhez szükséges modulokat. A modulok betöltése után az udev biztosítja az initramfs-nek a szükséges eszközöket. A rendszerindítási folyamat későbbi részében, a root fájlrendszerre átváltás után újra kell generálni
az eszközöket. Ezt a boot.udev végzi az udevtrigger parancs kiadásával.
Ha meg kell változtatni egy telepített rendszerben a hardvert (például a merevlemezeket),
és az új hardver használatához más illesztőprogramokra van szükség, mint ami a kernel
számára rendszerindításkor rendelkezésre áll, akkor frissíteni kell az initramfs fájlt.
Ez ugyanúgy történik, mint az elődje, az initrd esetén: meg kell hívni az mkinitrd
parancsot. Az mkinitrd paraméterek nélküli kiadása esetén egy initramfs jön létre.
Az mkinitrd -R parancs pedig initrd-t hoz létre. SUSE Linux Enterprise® alatt a
betöltendő modulokat az /etc/sysconfig/kernel fájlban található
INITRD_MODULES változó adja meg. Telepítés után ez a változó automatikusan beállításra kerül a megfelelő értékre. A modulok pontosan abban a sorrendben töltődnek
be, ahogy az INITRD_MODULES részben fel vannak sorolva. Ez csak akkor fontos,
ha a /dev/sd eszközfájlok megfelelő beállítására támaszkodik. Modern rendszerekben
azonban használhatók a /dev/disk/ alatti eszközfájlok is. Ezek több, by-id,
by-path és by-uuid nevű könyvtárra vannak szétosztva, de mindig ugyanazt a lemezt
ábrázolják. Ez telepítéskor is lehetséges a megfelelő mount paraméter megadásával.
FONTOS: Az initramfs vagy initrd frissítése
A rendszertöltő ugyanúgy tölti be az initramfs-t és initrd-t, mint a kernel. Az
initramfs és initrd frissítése után a GRUB-ot nem kell újratelepíteni, mivel a
GRUB indításkor a könyvtárban megkeresi a megfelelő fájlt.

17.1.2 az initramfs-en található init
Az initramfs-en található init fő célja a valódi root fájlrendszer felcsatolásának és elérésének előkészítése. Az aktuális rendszerkonfigurációtól függően az init az alábbi feladatokért felelős.
Kernelmodulok betöltése
A hardverkonfigurációtól függően a számítógép hardverkomponenseinek (különösen
a merevlemeznek) az eléréséhez speciális illesztőprogramokra lehet szükség. A
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root fájlrendszer eléréséhez a kernelnek be kell töltenie a megfelelő fájlrendszerillesztőprogramokat.
Blokk-speciális fájlok biztosítása
Minden egyes betöltött modulhoz a kernel eszközeseményeket generál. Ezeket az
eseményeket az udev kezeli és hozza létre a blokk-speciális fájlokat a RAM-fájlrendszerben a /dev alatt. E speciális fájlok nélkül a fájlrendszer és a többi eszköz
nem lenne elérhető.
RAID- és LVM-beállítások kezelése
Ha a rendszer úgy lett beállítva, hogy a root fájlrendszert RAID- vagy LVM-köteteken tárolja, akkor az init beállítja az LVM-et vagy a RAID-et, hogy a root fájlrendszer később elérhető legyen. A RAID-del kapcsolatos további információ: 7.2.
szakasz - Szoftveres RAID beállítása (122. oldal). Az LVM-mel kapcsolatos további
információ: 7.1. szakasz - LVM-konfiguráció (115. oldal). Az EVMS-ről és a speciális tárolási beállításokról a Tárolóadminsiztrátori kézikönyv tartalmaz további
információkat.
Hálózati beállítások
Ha a rendszer egy hálózaton (NFS-en) keresztül felcsatolt root fájlrendszer használatára lett beállítva, akkor ahhoz, hogy a root fájlrendszer később biztosan elérhető
legyen, az init-nek ellenőriznie kell, hogy be vannak-e töltve és be vannak-e állítva
a megfelelő hálózati illesztőprogramok.
Amikor az init a kezdeti rendszerindítás során, a telepítési folyamat részeként kerül
meghívásra, akkor a feladatai különböznek a korábban említettektől:
Telepítési adathordozó megkeresése
A telepítési folyamat elindításakor a gép a telepítési adathordozóról a YaST telepítő
segítségével betölt egy telepítési kernelt és egy speciális initrd-t. A RAM-fájlrendszerben futó YaST telepítőnek ismernie kell a telepítési adathordozó tényleges helyét, hogy elérhesse és telepíthesse az operációs rendszert.
Hardverfelismerés kezdeményezése és a megfelelő kernelmodulok betöltése
A rendszerindítási folyamat minimális illesztőprogram-készlettel indul (lásd 17.1.1.
szakasz - initramfs (416. oldal)), amely a legtöbb hardverkonfigurációval használható. Az init elindít egy kezdeti hardverkeresési folyamatot, amely meghatározza
a hardverkonfigurációhoz megfelelő illesztőprogramokat. A rendszerindítási folyamathoz szükséges modulok nevei az /etc/sysconfig/kernel fájl
INITRD_MODULES változójába íródnak. Ezekből a nevekből generálódik a
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rendszer indításához szükséges egyéni initramfs. Ha a modulok rendszerindításhoz
nem, de a coldplughoz szükségesek, akkor a modulok a /etc/sysconfig/
hardware/hwconfig-* fájlokba íródnak. Az ebben a könyvtárban található
összes eszközt a rendszerindítási folyamat inicializálja.
A telepítési vagy mentőrendszer betöltése
A hardver megfelelő felismerése és a megfelelő illesztőprogramok betöltése után,
illetve miután az udev létrehozta az eszközök speciális fájljait, az init elindítja az
aktuális YaST telepítőt, tartalmazó telepítőrendszert, illetve a mentőrendszert.
A YaST indítása
Az init végül elindítja a YaST-ot, amely elkezdi a csomagok telepítését és a rendszer
beállítását.

17.2 Az init folyamat
Az init program az 1-es folyamatszámú folyamat. Ez felelős a rendszer megfelelő inicializálásáért. Az init folyamatot közvetlenül a kernel indítja el és nem is hat rá a 9-es
szignál, amely normál esetben leállítja a folyamatokat. Minden más folyamat az init
vagy valamelyik leszármazott folyamatának leszármazottja.
Az init beállításai központilag vannak megadva az /etc/inittab fájlban. Itt vannak
beállítva a futási szintek is (lásd 17.2.1. szakasz - Futási szintek (419. oldal)). Szintén
ez a fájl határozza meg, hogy az egyes szinteken mely szolgáltatások és démonok álljanak rendelkezésre. Az /etc/inittab bejegyzéseitől függően az init számos parancsfájlt lefuttat. Az áttekinthetőség érdekében e parancsfájlok (ún. init parancsfájlok )
mindegyike az /etc/init.d könyvtárban található (lásd: 17.2.2. szakasz - Init parancsfájlok (422. oldal)).
A rendszerindítás és -leállítás teljes folyamatát az init tartja karban. E nézőpontból a
kernel egy háttérfolyamatnak tekinthető, amelynek feladata az összes folyamat vezérlése
és karbantartása, valamint a CPU-idő és a hardverhozzáférés beállítása a többi programtól
érkező kéréseknek megfelelően.

17.2.1 Futási szintek
A Linux-rendszerekben a futási szintek határozzák meg a rendszer elindításának módját
és a futó rendszerben rendelkezésre álló szolgáltatásokat. Rendszerindítás után a rendszer
Linux-rendszerek indítása és beállítása
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az /etc/inittab fájl initdefault sorában megadott módon kerül indításra. Ez
általában 3 vagy 5. Lásd:17.1. táblázat - A használható futási szintek (420. oldal). A
futási szint a rendszerindítás közben is megadható (például a rendszerindítási promptnál).
Azokat a paramétereket, amelyeket nem közvetlenül a kernel értékel ki, az init kapja
meg. Ha például 3-as szinten akarja indítani a rendszert, akkor a rendszerindítási
promptnál adja meg a 3 paramétert (egyetlen hármast).
17.1 táblázat A használható futási szintek
Futási szint

Leírás

0

Rendszerleállás

S vagy 1

Egyfelhasználós mód

2

Több helyi felhasználós mód távoli hálózat (például NFS)
nélkül

3

Teljes többfelhasználós mód hálózattal

4

Nem használt

5

Teljes többfelhasználós mód hálózattal és X képernyőkezelővel
– KDM (alapértelmezett), GDM vagy XDM

6

A rendszer újraindítása

FONTOS: Kerülje a 2-es futási szint használatát NFS-en keresztül felcsatolt
partícióval.
Ne használja a 2-es futási szintet, ha a rendszer NFS-en keresztül csatol fel egy
partíciót, mint például az /usr. Mivel az NFS szolgáltatás a 2-es futási szinten
(több helyi felhasználós mód távoli hálózat nélkül) nem elérhető, a rendszer
működése problémássá válhat, ha fontos program- vagy függvénytárfájlok hiányoznak.
A rendszer futása közben a futási szint a telinit paranccsal módosítható, a kívánt
szint számát paraméterként megadva. Erre csak a rendszergazda jogosult. Az alábbi
listában összefoglaljuk a futási szintekkel kapcsolatos legfontosabb parancsokat.
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telinit 1 vagy shutdown now
A rendszer egyfelhasználós módba vált. Ez a mód rendszerkarbantartásra és -adminisztrációra használható.
telinit 3
Elindul az összes lényeges program (a hálózat is), a normál felhasználók bejelentkezhetnek és X grafikus környezet nélkül használhatják a rendszert.
telinit 5
A grafikus környezet is bekapcsolódik. Általában elindul egy képernyőkezelő, mint
az XDM, GDM vagy KDM. Az automatikus bejelentkezés engedélyezése esetén
a helyi felhasználó automatikusan bejelentkezik az előre kiválasztott ablakkezelőbe
(GNOME, KDE, vagy bármely másik ablakkezelő).
telinit 0 vagy shutdown -h now
A rendszer leáll.
telinit 6 vagy shutdown -r now
A rendszer leáll, majd újraindul.
Az összes szokásos módon telepített SUSE Linux Enterprise rendszerben az 5-ös futási
szint az alapértelmezett beállítás. A felhasználók közvetlenül a grafikus felületen jelentkeznek be, vagy az alapértelmezett felhasználót automatikusan bejelentkezteti a rendszer.
Ha az alapértelmezett futási szint a 3, akkor az 5-ös szintre váltás előtt az X Window
rendszert megfelelően be kell állítani (lásd: 23. fejezet - Az X Window rendszer
(513. oldal)). Ha ez megtörtént, akkor a telinit 5 parancs kiadásával ellenőrizze,
hogy a rendszer megfelelően működik-e. Ha minden a várakozásnak megfelelően működik, akkor a YaST segítségével az alapértelmezett futási szint 5-re állítható.
FIGYELEM: Az /etc/inittab fájl hibái sikertelen rendszerindítást
eredményezhetnek.
Ha az /etc/inittab fájl megsérül, akkor elképzelhető, hogy a rendszer nem
indul el megfelelően. Éppen ezért legyen nagyon körültekintő az /etc/
inittab fájl módosításakor. Mindig olvastassa újra az init-tel az /etc/
inittab fájlt: adja ki a telinit q parancsot a gép újraindítása előtt.
A futási szintek módosításakor általában két dolog történik. Először elindulnak az aktuális futási szinthez tartozó leállító parancsfájlok, amelyek bezárják az aktuális futási
szint működéséhez szükséges fontos programokat. Majd ezután elindulnak az új futási
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szint indító parancsfájljai. Itt a legtöbb esetben jónéhány program elindításra kerül. A
3-asról 5-ös szintre módosításkor például az alábbiak történnek:
1. Az adminisztrátor (root) a telinit 5 parancs kiadásával utasítja az init-et a
másik futási szintre váltásra.
2. Az init megvizsgálja az aktuális futási szintet (runlevel) és megállapítja, hogy
az /etc/init.d/rc fájlt az új futási szint paraméterként megadásával kell elindítania.
3. Az rc ezután meghívja az aktuális futási szint leállító parancsfájljai közül azokat,
amelyekhez az új futási szinten nem tartozik indító parancsfájl. A jelen példában
ezek az /etc/init.d/rc3.d könyvtárban található parancsfájlok (az előző
futási szint a 3-as volt) közül azok, amelyek neve K betűvel kezdődik. A K betű
utáni szám határozza meg a parancsfájlok stop paraméterrel futtatásának a sorrendjét, ugyanis bizonyos függőségeket figyelembe kell venni.
4. Legutoljára pedig elindulnak az új futási szint indító parancsfájljai. A jelen példában
ezek az /etc/init.d/rc5.d könyvtárban található, S betűvel kezdődő nevű
fájlok. A parancsfájlok indításának sorrendjét megint az S utáni szám határozza
meg.
Ha ugyanarra a futási szintre vált át, mint az éppen aktuális, akkor az init ellenőrzi
az/etc/inittab esetleges változásait és csupán a módosításoknak megfelelő lépéseket teszi meg (például elindítja a getty programot egy másik csatolón). Ugyanez
az eredménye a telinit q parancs kiadásának is.

17.2.2 Init parancsfájlok
Az /etc/init.d könyvtárban kétféle parancsfájl található:
Az init által közvetlenül végrehajtott parancsfájlok
Ez csak a rendszerindítási folyamat közben, vagy egy azonnali rendszerleállítás
kezdeményezésekor áll fenn (áramellátási hiba esetén, vagy ha a felhasználó megnyomja a Ctrl + Alt + Del billentyűkombinációt). E parancsfájlok végrehajtását az
/etc/inittab szabályozza.
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Az init által közvetetten végrehajtott parancsfájlok
Ezek a futási szint módosításakor futnak le, és mindig az /etc/init.d/rc fő
parancsfájlt hívják meg, amely garantálja az érintett parancsfájlok megfelelő sorrendjét.
Az összes parancsfájl az /etc/init.d könyvtárban található. A rendszerindításkor
lefutó parancsfájlok szimbolikus láncokon keresztül kerülnek meghívásra az /etc/
init.d/boot.d alkönyvtárból. A futási szint módosítására szolgáló parancsfájlok
szintén szimbolikus láncokon keresztül kerülnek meghívásra az egyik alkönyvtárból
(/etc/init.d/rc0.d to /etc/init.d/rc6.d). Ez csak a jobb átláthatóság
érdekében van így, valamint hogy ne duplázódjanak a parancsfájlok, ha több futási
szinten is használja őket a rendszer. Mivel minden parancsfájl végrehajtható indítási
és leállítási parancsfájlként is, ezeknek a parancsfájloknak meg kell érteniük a start
és stop paramétereket. A parancsfájlok a restart, reload, force-reload,
and status paraméterekre is reagálnak. Az egyes paraméterek leírása: 17.2. táblázat
- A használható init parancsfájl-paraméterek (423. oldal). Az init által közvetlenül futtatott
parancsfájlok nem rendelkeznek ilyen hivatkozásokkal. Ezek szükség esetén a futási
szinttől függetlenül futnak le.
17.2 táblázat A használható init parancsfájl-paraméterek
Paraméter

Leírás

start

A szolgáltatás elindítása.

stop

A szolgáltatás leállítása.

restart

Ha a szolgáltatás fut, leállítja, majd újraindítja. Ha nem
fut, akkor elindítja.

reload

Újratölti a konfigurációt a szolgáltatás leállítása és újraindítása nélkül.

force-reload

Újratölti a konfigurációt, ha a szolgáltatás támogatja ezt.
Ellenkező esetben ugyanúgy viselkedik, mintha a
restart paraméter lett volna megadva.

status

Megjeleníti a szolgáltatás aktuális állapotát.
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A futásiszint-specifikus alkönyvtárban található láncok segítségével a parancsfájlok
több futási szinthez is rendelhetők. Csomagok telepítésekor vagy eltávolításakor ezek
a hivatkozások az insserv program segítségével adhatók hozzá vagy távolíthatók el
(vagy az /usr/lib/lsb/install_initd, parancsfájl segítségével, amely szintén
ezt a programot hívja meg). Részletes információt erről az insserv(8) kézikönyvoldala
tartalmaz.
E beállítások mindegyikét lehet módosítani a YaST modul segítségével is. Ha ellenőrizni kell a parancssorban az állapotot, akkor használja a chkconfig eszközt. Ennek leírását a chkconfig(8) kézikönyvoldal tartalmazza.
Most pedig az elsőként vagy utolsóként elindított rendszerindító ill. -leállító parancsfájlok
rövid leírása, valamint a karbantartási parancsfájl rövid bemutatása következik.
boot
A rendszernek az init programmal történő közvetlen elindítása során kerül végrehajtásra. Független a kiválasztott futási szinttől és csak egyszer kerül végrehajtásra.
Itt kerül felcsatolásra a /proc és /dev/pts fájlrendszer, illetve aktiválásra a
blogd (rendszerindítás-naplózó démon). A rendszer frissítés vagy telepítés utáni
első indításakor a kezdeti rendszerkonfiguráció kerül elindításra.
A boot és rc minden más szolgáltatás előtt indítja el a blogd démont. A blogd a
fenti parancsfájlok által elindított tevékenységek végrehajtása (bizonyos parancsfájlok futtatása, például a blokk-speciális fájlok elérhetővé tétele) után kerül leállításra. A blogd a képernyőkimenetet a /var/log/boot.msg naplófájlba írja,
de csak akkor, ha a /var írható-olvasható módban van felcsatolva. Ellenkező
esetben a blogd puffereli az adatokat, amíg a /var rendelkezésre nem áll. A blogdvel kapcsolatos további információ a blogd(8) kézikönyvoldalon található.
A boot parancsfájl felelős az /etc/init.d/boot.d könyvtárban található,
S betűvel kezdődő nevű parancsfájlok elindításáért. Itt történik meg a fájlrendszerek
ellenőrzése és szükség esetén a hurokeszközök beállítása. A rendszeridő beállítása
is megtörténik. Ha hiba történik a fájlrendszer automatikus ellenőrzése és kijavítása
közben, akkor a rendszeradminisztrátor a root jelszó megadása után közbeavatkozhat. Legutoljára a boot.local parancsfájl hajtódik végre.
boot.local
Ebben a fájlban további, a rendszerindításkor, még az adott futási szintre váltás
előtt végrehajtandó parancsok adhatók meg. Sok tekintetben hasonlít a DOS-rendszerek AUTOEXEC.BAT fájljára.
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boot.setup
Ennek a parancsfájlnak a végrehajtása az egyfelhasználós módból bármely másik
futási szintre váltáskor történik meg és több olyan alapvető beállításért felelős, mint
például a billentyűzetkiosztás vagy a virtuális konzolok inicializálása.
halt
Ez a parancsfájl csak 0-ás vagy 6-os futási szintre váltáskor hajtódik végre. Vagy
halt (leállítás), vagy reboot (újraindítás) formájában van végrehajtva. A halt
meghívási módjától függ, hogy a rendszer leállítása vagy újraindítása történik.
rc
Ez a parancsfájl meghívja az aktuális futási szint megfelelő leállító parancsfájljait
és elindítja az újonnan kiválasztott futási szint indító parancsfájljait.
Saját parancsfájlok is létrehozhatók és egyszerűen beilleszthetők a fent leírt sémába.
Az egyedi parancsfájlok formázásával, elnevezésével és rendszerezésével kapcsolatos
információt az LSB-specifikáció, valamint az init, init.d, chkconfig és
insserv kézikönyvoldalak tartalmaznak. Érdemes megtekinteni a startproc és
killproc kézikönyvoldalat is.
FIGYELEM: A hibás init parancsfájlok lefagyaszthatják a rendszert.
A hibás init parancsfájlok lefagyaszthatják a gépet. Az ilyen parancsfájlokat nagy
körültekintéssel szabad csak módosítani, ha lehetséges, szigorú tesztelésnek
kitéve a többfelhasználós környezetben. Az init parancsfájlokkal kapcsolatos
további hasznos információ: 17.2.1. szakasz - Futási szintek (419. oldal).
Ha egy adott programhoz vagy szolgáltatáshoz készít egyéni init parancsfájlt, használja
az/etc/init.d/skeleton fájlt sablonként. Mentse el a fájl egy példányát új néven,
majd módosítsa a megfelelő program- és fájlneveket, elérési utakat és egyéb részleteket.
A parancsfájl természetesen tovább finomítható, hogy az init eljárás a megfelelő műveleteket indítsa el.
A felső részben látható INIT INFO blokk a parancsfájl kötelező része, és feltétlenül
módosítani kell. Lásd:17.1. példa - Egy minimális INIT INFO blokk (426. oldal) .
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17.1 példa Egy minimális INIT INFO blokk
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Description:
### END INIT INFO

FOO
$syslog $remote_fs
$syslog $remote_fs
3 5
0 1 2 6
Start FOO to allow XY and provide YZ

Az INFO blokk első sorában a Provides: rész után adja meg az init parancsfájl által
vezérelt program vagy szolgáltatás nevét. A Required-Start: és
Required-Stop: sorokban adja meg az összes szolgáltatást, amelyet az adott szolgáltatás elindítása vagy leállítása előtt el kell indítani vagy le kell állítani. Ez az információ később kerül felhasználásra a futásiszint-könyvtárakban található parancsfájlnevek
számozásának előállításakor. A Default-Start: és Default-Stop: szakaszban
adja meg azokat a futási szinteket, amelyekben a szolgáltatást automatikusan el kell
indítani, illetve le kell állítani. Végül a Description: részben adja meg a kérdéses
szolgáltatás rövid leírását.
A futásiszint-könyvtárak (/etc/init.d/rc?.d/) és az /etc/init.d/ könyvtárban található parancsfájlok közötti lánc létrehozásához adja ki az insserv
új_parancsfájl_neve parancsot. Az insserv program kiértékeli az INIT INFO
fejlécet és létrehozza a futásszint-könyvtárakban (/etc/init.d/rc?.d/) található
parancsfájlok elindításához és leállításához szükséges láncokat. A program a megfelelő
indítási és leállítási sorrendre is figyel: az egyes futási szinteken megfelelően számozza
a láncok neveit. Ha inkább egy grafikus eszközzel kívánja létrehozni az ilyen láncokat,
akkor használja a YaST által biztosított szerkesztőt (17.2.3. szakasz - Rendszerszolgáltatások (futási szintek) beállítása a YaST segítségével (427. oldal)).
Ha az /etc/init.d/ könyvtárban már meglévő parancsfájlt kell integrálni egy
meglévő futtásiszint-sémába, akkor a futásiszint-könyvtárakban rögtön létrehozhatók
a láncok, akár az insserv segítségével, akár a YaST futásszint-szerkesztőjében a megfelelő szolgáltatás engedélyezésével. A módosítások a következő újraindításkor kerülnek
alkalmazásra – az új szolgáltatás automatikusan el fog indulni.
A láncokat ne állítsa be kézzel. Ha az INFO blokkban valami nem jól van megadva,
akkor problémák fognak felmerülni az insserv parancs későbbi, más szolgáltatásra
vonatkozó futtatásakor. A kézzel felvett szolgáltatás törlődni fog a parancsfájlra vonatkozó insserv következő futtatásakor.

426

Telepítési útmutató

17.2.3 Rendszerszolgáltatások (futási
szintek) beállítása a YaST segítségével
A YaST-modul elindítása után (YaST > Rendszer > Rendszerszolgáltatások (futási
szintek) megjelenik a rendelkezésre álló szolgáltatások áttekintő listáját és a szolgáltatások aktuális állapotát (engedélyezett/letiltott). Döntse el, hogy a modult Egyszerű
módban vagy Szakértői módban kívánja használni. Az alapértelmezett Egyszerű mód
a legtöbb célnak megfelelő. A baloldali oszlop a szolgáltatás nevét, a középső az aktuális állapotát, a jobboldali pedig egy rövid leírást jelenít meg. A kiválasztott szolgáltatáshoz az ablak alsó részében egy részletesebb leírás jelenik meg. A szolgáltatás engedélyezéshez a táblázatban válassza azt ki, majd kattintson az Engedélyezés menüpontra.
A szolgáltatás ugyanezekkel a lépésekkel tiltható le.
17.1 ábra Rendszerszolgáltatások (futási szint)

Ha finomabban kívánja szabályozni a futási szinteket, amelyben a szolgáltatás elindításra vagy leállításra kerül, illetve ha az alapértelmezett futási szintet kívánja módosítani,
akkor először válassza ki a Szakértői mód menüpontot. Ebben a módban a párbeszédablak az alapértelmezett futási szintet („initdefault” , az a futási szint, amelyen a rendszer
alapértelmezés szerint elindul) jeleníti meg legfelül. Normális esetben a SUSE Linux
Enterprise rendszer alapértelmezett futási szintje az 5 (teljes többfelhasználós mód há-
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lózattal és X rendszerrel). Értelmes alternatíva lehet a 3-as futási szint (teljes többfelhasználós mód hálózattal).
A YaST párbeszédablak segítségével kiválasztható egy másik futási szint, mint új
alapértelmezett érték (17.1. táblázat - A használható futási szintek (420. oldal)). Az ablakban lévő táblázat segítségével letilthatók és engedélyezhetők az egyes szolgáltatások
és démonok. A táblázat felsorolja a rendelkezésre álló szolgáltatásokat és démonokat,
megjeleníti, hogy pillanatnyilag engedélyezve vannak-e a rendszeren, és ha igen, akkor
mely futási szintekhez. Ha az egér segítségével kiválasztotta az egyik sort, akkor jelölje
meg az azon futási szintek melletti négyzetet (B, 0, 1, 2, 3, 5, 6 és S), amelyeken a kiválasztott szolgáltatást vagy démont futtani kívánja. A 4-es futási szint nincs megadva,
így létre lehet hozni egy egyedi futási szintet. A táblázatos áttekintés alatt az éppen kiválasztott szolgáltatás vagy démon rövid leírása látható.
Az Indítás, Leállítás vagy Frissítés menüpontok segítségével állapítsa meg, hogy a
szolgáltatást kell-e aktiválni. Az Állapot frissítése gomb megnyomására a rendszer ellenőrzi az aktuális állapotot. A Beállítás vagy Visszaállítás gombokkal megadható,
hogy a módosítások alkalmazásra kerüljenek-e a rendszeren, vagy a beállítások
visszaállításra kerüljenek-e a futásiszint-szerkesztő elindítása előtt érvényes értékekre.
A Befejezés gomb megnyomására a program lemezre menti a módosított beállításokat.
FIGYELEM: A hibás futásiszint-beállítások tönkretehetik a rendszert.
A hibás futásiszint-beállítások a rendszert haszálhatatlanná tehetik. Csak akkor
alkalmazzon egy módosítást, ha teljesen tisztában van a következményekkel.

17.3 Rendszerkonfiguráció az
/etc/sysconfig fájl segítségével
A SUSE Linux Enterprise legfőbb beállításai az /etc/sysconfig könyvtárban található konfigurációs fájlok segítségével adhatók meg. Az /etc/sysconfig
könyvtárban lévő egyes fájlokat csak azok a parancsfájlok olvassák, amelyekhez tartoznak. Ez biztosítja, hogy például a hálózati beállításokat csak a hálózattal kapcsolatos
parancsfájlok elemezzék.
A rendszerkonfiguráció kétféleképpen módosítható. Használható a YaST sysconfigszerkesztője, illetve a konfigurációs fájlok kézzel is módosíthatók.

428

Telepítési útmutató

17.3.1 A rendszerkonfiguráció módosítása
a YaST sysconfig-szerkesztőjével
A YaST sysconfig-szerkesztője egyszerűen kezelhető felületet biztosít a rendszerkonfiguráció módosításához. Anélkül, hogy tisztában lenne a módosítandó konfigurációs
változó tényleges helyével, használhatja a modul beépített keresési funkcióját; igény
szerint módosíthatja a konfigurációs változók értékét; és hagyhatja, hogy a YaST végezze el a tényleges módosításokat a sysconfig-ban beállított értékek függvényében,
majd indítsa újra a szolgáltatásokat.
FIGYELEM: Az /etc/sysconfig/* fájlok módosítása tönkreteheti a
telepített rendszert.
Megfelelő tapasztalat és ismeretek hiányában ne módosítsa az /etc/
sysconfig könyvtár fájljait. Szó szerint tönkreteheti vele a rendszert. Az
/etc/sysconfig könyvtárban lévő fájlok egy rövid megjegyzést tartalmaznak
minden változóhoz, amelyben leírják a hatásukat.
17.2 ábra Rendszerkonfiguráció a sysconfig-szerkesztő segítségével

Linux-rendszerek indítása és beállítása

429

A YaST sysconfig párbeszédablak három részre van osztva. A párbeszédablak baloldali
része a beállítható változók fanézetét jeleníti meg. Egy változó kiválasztásakor a jobboldali rész az aktuális kijelölést és a változó aktuális értékét jeleníti meg. A harmadik
ablak alul röviden leírja a változó célját, lehetséges értékeit, alapértelmezett értékét,
valamint a konfigurációs fájlt, amelyből a változók származik. A párbeszédablak arról
is szolgáltat információt, hogy a változó módosítása után mely konfigurációs parancsfájl
lesz végrehajtva és hogy a módosítás eredményeképp melyik új szolgáltatás lesz elindítva. A YaST felszólít a módosítások megerősítésére és értesít arról, hogy mely parancsfájlok kerülnek végrehajtásra, miután a Befejezés kiválasztásával kilépett a párbeszédablakból. A most kihagyni kívánt szolgáltatásokat és parancsfájlokat is válassza
ki, hogy később azokat is el lehessen majd indítani. A YaST automatikusan érvényesíti
az összes módosítást és újraindítja az érintett szolgáltatásokat, hogy a módosítások érvényre jussanak.

17.3.2 A rendszerkonfiguráció kézi
módosítása
A rendszerkonfiguráció kézi módosításához az alábbi lépéseket kell követni.
1 Váltson át a root felhasználóra.
2 Állítsa át a rendszert egyfelhasználós módba (1-es futási szint) az init 1 paranccsal.
3 Módosítsa igény szerint a konfigurációs fájlokat egy tetszés szerinti szerkesztőprogrammal.
Ha nem a YaST segítségével módosítja az /etc/sysconfig könyvtár konfigurációs fájljait, akkor ügyeljen rá, hogy az üres változóértékeket két idézőjel
ábrázolja (KEYTABLE="") és hogy a szóközt tartalmazó értékek idézőjelek
közé legyenek zárva. A csak egy szóból álló értékek esetén nincs szükség
idézőjelre.
4 Futtassa le a SuSEconfig parancsot, , hogy a módosítások alkalmazásra kerüljenek.
5 Állítsa vissza a rendszert a korábbi futási szintre az init
alapértelmezett_futási_szint parancs segítségével. Az
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alapértelmezett_futási_szint helyére a rendszer alapértelmezett
futási szintjét írja. Ha teljes többfelhasználós módba kíván visszatérni hálózattal
és X képernyőkezelővel, akkor írjon 5-öst, ha teljes többfelhasználós módba kíván
visszatérni hálózattal (X nélkül), akkor írjon 3-ast.
Ez az eljárás főként a rendszerszintű beállítások – például a hálózati konfiguráció –
módosítása esetén lényeges. A kis módosításokhoz nem kell egyfelhasználós módba
lépni, bár ez biztosan garantálja, hogy az összes érintett program megfelelő módon újraindul.
TIPP: Automatizált rendszerkonfiguráció beállítása
A SuSEconfig által végrehajtott automatikus konfiguráció letiltásához az /etc/
sysconfig/suseconfig fájlban található ENABLE_SUSECONFIG változót
állítsa no értékre. Ha a SUSE telepítéstámogatást használni kívánja, akkor ne
tiltsa le a SuSEconfig-ot. Az automatikus konfiguráció részlegesen is letiltható.

Linux-rendszerek indítása és beállítása

431

A rendszertöltő

18

Ez a fejezet a GRUB, a SUSE Linux Enterprise®-ban használt rendszertöltő beállítását
írja le. A beállítások megadásához egy speciális YaST-modul áll rendelkezésre. Ha
nincs tisztában a Linux indításával, akkor némi háttérinformáció megszerzéséhez olvassa
el az alábbi részeket. A fejezet kitér néhány, a GRUB segítségével való indítás során
gyakran fellépő problémára és ezek megoldására is.
Ez a fejezet az indításkezelésre és a GRUB rendszertöltő beállítására koncentrál. A
rendszerindítási folyamat részletesebb leírása: 17. fejezet - Linux-rendszerek indítása
és beállítása (415. oldal) A rendszertöltő jelenti a gép (a BIOS) és az operációs rendszer
(SUSE Linux Enterprise) közös felületét. A rendszertöltő konfigurációja közvetlenül
befolyásolja az operációs rendszer indítását.
Az alábbi kifejezések sűrűn előfordulnak a fejezetben és szükség lehet a rövid magyarázatukra:
Master Boot Record
Az MBR struktúráját egy operációsrendszer-független egyezmény határozza meg.
Az első 446 bájt a programkód számára van lefoglalva. Ezek jellemzően a rendszertöltő, vagy egy operációsrendszer-választó programot tartalmazzák. A következő
64 bájt a maximum négy bejegyzéssel rendelkező partíciótáblának biztosít területet
(„Partíciótípusok” szakasz (160. oldal)). A partíciótábla a merevlemez és a fájlrendszertípus particionálásával kapcsolatos adatokat tartalmazza. Az operációs rendszernek erre a táblázatra a merevlemez kezeléséhez van szüksége. Az MBR-ben hagyományos, általános kód található, és a partíciók közül pontosan egyet szabad és kell
aktívnak megjelölni. Az MBR utolsó két bájtjának tartalmaznia kell egy statikus
„mágikus számot” (AA55). Ha az MBR más értéket tartalmaz, akkor bizonyos
BIOS-ok érvénytelennek tekintik, és nem hajlandók rendszerindításhoz használni.
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Rendszerindító szektorok
A rendszerindító szektorok a merevlemez-partíciók első szektorai a kiterjesztett
partíciók kivételével, amely más partíciók „tárolójaként” működik. Ezek a rendszerindító szektorok 512 bájt területet biztosítanak a megfelelő partíción telepített
operációs rendszer indításához használt kódhoz. Ez a formázott DOS, Windows
és OS/2 partíciók rendszerindító szektoraira érvényes, amelyek a fájlrendszer néhány
fontos alapadatát tartalmazzák. Ezzel szemben a Linux-partíciók rendszerindító
szektorai a fájlrendszer beállítása után kezdetben üresek (kivéve az XFS fájlrendszert). Éppen ezért egy Linux-partíció magától nem indítható el abban az esetben
sem, ha egy kernelt és egy érvényes root fájlrendszert tartalmaz. A rendszer indítására szolgáló érvényes kóddal rendelkező rendszerindító-szektor ugyanazzal a
mágikus számmal rendelkezik, mint az MBR az utolsó két bájtban (AA55).

18.1 Rendszertöltő kiválasztása
A SUSE Linux Enterprise alapértelmezés szerint a GRUB rendszertöltőt használja.
Bizonyos esetekben, illetve speciális hardver és szoftver együttes használata esetén a
LILO megfelelőbb lehet. Egy LILO-t használó régebbi SUSE Linux Enterprise verzió
frissítésekor a LILO kerül telepítésre.
A LILO telepítésével és beállításával kapcsolatos információ a támogatási adatbázisban
található, a LILO kulcsszóra rákeresve, illetve a /usr/share/doc/packages/
lilo részben.

18.2 Rendszerindítás a GRUB
segítségével
A GRUB (Grand Unified Bootloader) két részből áll. Az első rész (stage1) 512 bájtot
tartalmaz, amelynek az összes feladata a rendszertöltő második részének (stage2) betöltése. Ezt követően a második rész (stage2) kerül betöltésre. Ez a rész tartalmazza a
rendszertöltő lényegi részét.
Egyes konfigurációkban egy köztes (1.5-ös) szakasz is használható, amelyik kikeresi
és betölti a stage2-t a megfelelő fájlrendszerből. Hacsak lehetséges, az alapértelmezett
telepítés ezt a módszert alkalmazza, illetve ez történik a GRUB YaST-tal történő beállításakor is.
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A stage2 számos különféle fájlrendszert képes kezelni. Jelenleg az Ext2, Ext3, ReiserFS,
Minix és a Windows által használt DOS FAT fájlrendszer támogatott. Bizonyos mértékben az XFS és UFS, valamint a BSD-rendszerek által használt FFS is támogatott.
A 0.95-ös verzió óta a GRUB az „El Torito” specifikációnak megfelelő, ISO 9660
szabványú fájlrendszert tartalmazó CD-ről vagy DVD-ről is el tudja indítani a rendszert.
A GRUB még a rendszer indítása előtt el tudja érni a támogatott BIOS-lemezeszközök
(a BIOS által felismert hajlékonylemezek és merevlemezek, CD- és DVD-meghajtók)
fájlrendszereit. A GRUB konfigurációs fájl (menu.lst) módosításai miatt az indításkezelőt nem kell többé újratelepíteni. A rendszer indításakor a GRUB újratölti a menüfájlt az érvényes elérési utakkal, valamint a kernel vagy a kezdeti memóriaeszköz
(initrd) partícióadataival és megkeresi a fájlokat.
A GRUB tényleges konfigurációja az alább leírt három fájlra épül:
/boot/grub/menu.lst
Ez a fájl a GRUB segítségével indítható partíciókkal és operációs rendszerekkel
kapcsolatos összes információt tartalmazza. Ezen adatok nélkül a GRUB parancssor
megkérdezik a felhasználótól, hogy hogyan folytassa (ennek részletei: „Menüpontok
szerkesztése a rendszerindítási folyamat során” szakasz (440. oldal)).
/boot/grub/device.map
Ez a fájl fordítja le a GRUB és a BIOS-jelölés eszközneveit Linux-eszköznevekre.
/etc/grub.conf
Ez a fájl tartalmazza a paramétereket és opciókat, amelyekre a GRUB-nak a rendszertöltő megfelelő betöltéséhez szüksége van.
A GRUB sokféleképp vezérelhető. A grafikus menüből kiválaszthatók a meglévő
konfiguráció rendszerindítási bejegyzései (nyitóképernyő). A beállítás a menu.lst
fájlból kerül betöltésre.
A GRUB-ban az indítás előtt az összes rendszerindítási paraméter módosítható. Így
például kijavítható a menüfájl szerkesztésekor fellépő hiba. A rendszerindító parancsok
interaktív módon is betölthetők egy bemeneti prompt segítségével (lásd „Menüpontok
szerkesztése a rendszerindítási folyamat során” szakasz (440. oldal)). A GRUB a rendszerindítás előtt biztosítja a kernel és az initrd helymeghatározásának lehetőségét.
Ezen a módon akár egy olyan telepített operációs rendszer is elindítható, amelyhez
nincs bejegyzés a rendszertöltő konfigurációjában
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A GRUB-nak valójában két verziója létezik: egy rendszertöltő és egy normál Linuxprogram az /usr/sbin/grub könyvtárban. Ezt a programot GRUB-parancsértelmezőnek hívjuk. Emulálja a GRUB-ot a telepített rendszeren és használható akár a
GRUB telepítésére, akár az új beállítások kipróbálására az éles bevezetés előtt. Az a
funkció, amely a GRUB-ot telepíti rendszertöltőként a merevlemezen vagy hajlékonylemezen, integrált része a GRUB-nak az install és setup parancsok formájában.
Ez elérhető a GRUB-parancsértelmezőben a Linux betöltésekor.

18.2.1 A GRUB rendszerindító menü
A rendszerindító menüt megjelenítő grafikus nyitóképernyő a /boot/grub/menu
.lst GRUB konfigurációs fájlra épül, amely tartalmazza az összes partícióval és
operációs rendszerrel kapcsolatos információt, amely a menü segítségével elindítható.
A rendszer minden indításakor a GRUB betölti a menüfájlt a fájlrendszerből. Ez azt
jelenti, hogy a fájl módosítása után a GRUB -ot nem kell újratelepíteni. A YaST rendszertöltő segítségével módosítsa a GRUB-konfigurációt (18.3. szakasz - A rendszertöltő
beállítása a YaST használatával (444. oldal)).
A menüfájl parancsokat tartalmaz. A szintaxis nagyon egyszerű. Minden sor egy parancsot tartalmaz, amelyet szóközzel elválasztott opcionális paraméterek követnek, mint
a parancsértelmezőben. Történeti okokból néhány parancs első paramétere elé = tehető.
A megjegyzéseket egy kettőskereszt (#) vezeti be.
A menüáttekintésben a menüpontok azonosításához minden bejegyzéshez adjon meg
egy title bejegyzést. title kulcsszót követő szöveg (a szóközöket is beleértve)
választható menüpontként jelenik meg a menüben. A menüpont kiválasztásakor minden
parancs végrehajtásra kerül a következő title bejegyzésig.
A legegyszerűbb eset más operációs rendszerek rendszertöltőire történő átirányítás. A
parancs a chainloader és az argumentum általában a másik partíció rendszerindító
blokkja, GRUB-blokkjelölésben. Például:
chainloader (hd0,3)+1

A GRUB eszközneveinek leírása: „Merevlemezek és partíciók névkonvenciói” szakasz
(437. oldal). A fenti példa az első merevlemez negyedik partíciójának első blokkját adja
meg.
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A kernel parancs segítségével adható meg egy kernelképfájl. Az első argumentum
a partícióban lévő kernelképfájl elérési útja. A többi argumentum a parancssorban kerül
a kernelnek átadásra.
Ha a kernel nem rendelkezik beépített segédprogramokkal a gyökérpartíció eléréséhez,
vagy ha egy frissebb kiadású, speciális hotplug-funkciókat alkalmazó Linux-rendszert
használ, az initrd fájlt egy külön GRUB -parancs segítségével kell megadni,
amelynek egyetlen argumentuma az initrd fájl elérési útja. Mivel az initrd betöltési címe beíródik a betöltött kernelképbe, az initrd parancsnak közvetlenül a kernel
parancsot kell követnie.
A root parancs leegyszerűsíti a kernel és az initrd fájlok megadását. A root egyetlen
argumentuma egy eszköz vagy egy partíció. Ez az eszköz lesz felhasználva az összes
kernelhez, initrd fájlhoz és egyéb elérési utakhoz, amelyekhez explicit módon nincs
megadva eszköz, a következő root parancsig.
A boot parancs minden menübejegyzés végére odaértendő, nem kell külön beírni a
menüfájlba. Ha azonban a GRUB-ot interaktív módon használja a rendszerindításhoz,
akkor a boot parancsot meg kell adni a végén. Maga a parancs nem rendelkezik argumentumokkal. Ez egyszerűen csak elindítja a betöltött kernelképet vagy a megadott
láncbetöltőt.
A menübejegyzések elkészítése után jelölje meg az egyiket alapértelmezett bejegyzésként. Ellenkező esetben az első bejegyzés (0 bejegyzés) lesz az. Egy időkorlát
is megadható (másodpercben), amely után az alapértelmezett bejegyzést el kell indítani.
A timeout (időkorlát) és default (alapértelmezett érték) általában megelőzi a
menübejegyzéseket. Egy példafájl leírása a következő helyen található: „Egy példa
menüfájl” szakasz (438. oldal).

Merevlemezek és partíciók névkonvenciói
A GRUB merevlemezekhez és partíciókhoz használt névkonvenciói eltérnek a normál
Linux-eszközökétől. Jobban hasonlít a BIOS által használt megoldáshoz, a lemezek
egyszerű megszámozásához, a szintaxis pedig egyes BSD-leszármazottakéra hasonlít.
A GRUB-ban a partíciók számozása nullával kezdődik. Következésképp a (hd0,0)
az első merevlemez első partíciója. Egy általános asztali gépen, amelyre egy merevlemez
van csatlakoztatva elsődleges masterként, a megfelelő Linux-eszköznév a /dev/hda1.
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A négy lehetséges elsődleges partícióhoz a 0 to 3 partíciószám van rendelve. A logikai
partíciók számozása 4-től kezdődik:
(hd0,0)
(hd0,1)
(hd0,2)
(hd0,3)
(hd0,4)
(hd0,5)

first primary partition of the first hard disk
second primary partition
third primary partition
fourth primary partition (usually an extended partition)
first logical partition
second logical partition

Mivel a BIOS-eszköztől függ, a GRUB nem tesz különbséget az IDE-, SATA-, SCSIés hadveres RAID-eszközök között. A BIOS által felismert merevlemezek és más vezérlők a BIOS-ban lévő rendszerindítási szekvenciának megfelelően számozódnak.
Sajnos, gyakran nem lehet pontosan leképezni a Linux-eszközneveket BIOS-eszköznevekre. Egy algoritmus segítségével állítja elő a leképezést és menti el a device.map,
amely szükség esetén szerkeszthető. A device.map fájllal kapcsolatos információt
a következő rész tartalmaz: 18.2.2. szakasz - A device.map fájl (441. oldal).
Egy teljes GRUB elérési út zárójelek közé írt eszköznévből és a megadott partíció
fájlrendszerén található fájl elérési útjából áll. Az elérési út törtvonallal kezdődik. Az
indítható kernel például az alábbi módon adható meg egy olyan rendszeren, amely egy
IDE-merevlemezt tartalmaz és ennek első partícióján Linux található:
(hd0,0)/boot/vmlinuz

Egy példa menüfájl
Az alábbi példa a GRUB-menüfájl szerkezetét mutatja be. A mintarendszerben legyen
a /dev/hda5 alatt egy Linux indító partíció, a /dev/hda7 alatt egy root partíció
és a /dev/hda1 alatt egy Windows-rendszer.
gfxmenu (hd0,4)/message
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 8
title linux
kernel (hd0,4)/vmlinuz root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd
title windows
chainloader(hd0,0)+1
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title floppy
chainloader(fd0)+1
title failsafe
kernel (hd0,4)/vmlinuz.shipped root=/dev/hda7 ide=nodma \
apm=off acpi=off vga=normal nosmp maxcpus=0 3
initrd (hd0,4)/initrd.shipped

Az első blokk a nyitóképernyő konfigurációját adja meg:
gfxmenu (hd0,4)/message
A message háttérkép a /dev/hda5 partíció legfelső könyvtárában található.
color white/blue black/light-gray
Színséma: fehér (előtér), kék (háttér), fekete (kiválasztás) és világosszürke (a kiválasztás háttere). A színséma nincs hatással a nyitóképernyőre, csak a testreszabható
GRUB-menüre, amely akkor jelenik meg, ha az Esc billentyűvel kilép a nyitóképernyőből.
default 0
Alapértelmezés szerint az első menübejegyzés title linux kerül indításra.
timeout 8
Ha a rendszer nyolc másodpercig nem kap utasítást a felhasználótól, akkor a GRUB
automatikusan elindítja az alapértelmezett bejegyzést. Az automatikus indítás kikapcsolásához törölje a timeout sort. A timeout 0 megadása esetén a GRUB
azonnal elindítja az alapértelmezett bejegyzést.
A második és legnagyobb blokk a különböző indítható operációs rendszereket jeleníti
meg. Az egyes operációs rendszereket tartalmazó rész elejét a title kulcsszó jelzi.
• Az első bejegyzés (title linux) a SUSE Linux Enterprise indításáért felelős.
A kernel (vmlinuz) az első merevlemez első logikai partíciójában (az indítási
partíció) található. Itt adhatók meg a kernelparaméterek, mint például a root partíció
és a VGA mód. A root partíció a Linux névkonvenciójának megfelelően van megadva (/dev/hda7/), mivel ezt az információt a kernel olvassa és a GRUB-nak
nincs rá szüksége. Az initrd szintén az első merevlemez első logikai partíciójában
található.
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• A második bejegyzés a Windows betöltéséért felelős. A Windows az első merevlemez első partíciójáról töltődik be (hd0,0). A chainloader +1 parancs hatására a GRUB elolvassa és végrehajtja a megadott partíció első szektorát.
• A következő bejegyzés hajlékonylemezről történő indítást tesz lehetővé a BIOSbeállítások módosítása nélkül.
• A failsafe indítási opció a Linuxot olyan kernelparaméterekkel indítja el,
amelyek segítségével a Linux problémás rendszereken is elindulhat.
A menüfájl szükség esetén bármikor módosítható. A GRUB a következő rendszerindítás
során a módosított beállításokat használja. A fájl a YaST segítségével vagy egy
tetszőleges szerkesztővel bármikor szerkeszthető. A GRUB szerkesztési funkciójával
ideiglenes módosítások is végezhetők interaktív módon. Lásd: „Menüpontok szerkesztése a rendszerindítási folyamat során” szakasz (440. oldal).

Menüpontok szerkesztése a rendszerindítási folyamat
során
A grafikus rendszerindító menüben a nyíl billentyűk segítségével válassza ki az indítandó
operációs rendszert. Linux rendszer választása esetén az indítási promptnál további indítási paraméterek is megadhatók. Az egyes menübejegyzések közvetlen szerkesztéséhez
nyomja meg az Esc gombot a nyitóképernyő elhagyásához, majd az E billentyűt. Az
ilyen módosítás csak az aktuális indítási folyamatra érvényes és nem kerül véglegesen
alkalmazásra.
FONTOS: Billentyűzetkiosztás az indítási folyamat során
Rendszerindításkor csak az US billentyűzetkiosztás áll rendelkezésre. Ábra: 46.1.
ábra - US billentyűzetkiosztás (862. oldal).
A menübejegyzések szerkesztése segíthet egy hibás már nem indítható rendszer megjavításában, mivel a rendszertöltő hibás konfigurációs fájlja kikerülhető a paraméterek
kézi megadásával. A paraméterek kézi megadása a rendszerindítási folyamat során
hasznos akkor is, ha új beállításokat akar kipróbálni az eredeti rendszer befolyásolása
nélkül.
A szerkesztési mód aktiválása után a nyíl billentyűk segítségével válassza ki a menübejegyzést, amelynek szerkeszteni kívánja a konfigurációját. A konfiguráció szerkeszt-
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hetővé tétele érdekében nyomja meg még egyszer az E billentyűt. Ily módon módosíthatja a nem megfelelő partíció vagy elérési út részleteit, mielőtt azok negatív hatással
lennének a rendszerindítási folyamatra. A szerkesztési módból kilépéshez és a menühöz
visszatéréshez nyomja az Enter billentyűt. Utána a bejegyzés indításához nyomja meg
a B billentyűt. A további lehetséges műveleteket az alul látható súgószöveg mutatja.
A módosított rendszerindítási opciók állandó megadásához és a kernelhez továbbításához
root felhasználóként nyissa meg a menu.lst fájlt, majd a meglévő sorhoz szóközzel
elválasztva fűzze hozzá a megfelelő kernelparamétereket:
title linux
kernel (hd0,0)/vmlinuz root=/dev/hda3 additional parameter
initrd (hd0,0)/initrd

A rendszer következő indításakor a GRUB automatikusan alkalmazza az új paramétereket. Ez a módosítás a YaST rendszertöltő modul segítségével is végrehajtható. Szóközökkel elválasztva fűzze hozzá az új paramétereket a meglévő sorhoz.

18.2.2 A device.map fájl
A device.map fájl a GRUB eszközneveit képezi le Linux-eszköznevekre. IDE- és
SCSI-merevlemezeket egyaránt tartalmazó vegyes rendszerben a GRUB egy speciális
eljárás segítségével megpróbálja kideríteni az indítási sorrendet, mivel a GRUB nem
tud hozzáférni az indítási sorrenddel kapcsolatos BIOS-információhoz. A GRUB az
elemzés eredményét elmenti a /boot/grub/device.map fájlba. Egy olyan rendszer
esetén, amelynek BIOS-ban lévő indítási sorrendjében az IDE a SCSI előtt van, a
device.map az alábbi módon jelenhet meg:
(fd0)
(hd0)
(hd1)

/dev/fd0
/dev/hda
/dev/sda

Mivel az IDE-, SCSI- és egyéb merevlemezek sorrendje különböző tényezőktől függ
és a Linux nem tudja azonosítani a leképezést, a device.map fájlban lévő sorrend
kézzel is beállítható. Amennyiben a rendszerindítás során problémákat észlel, ellenőrizze,
hogy a fájlban lévő sorrend megfelel-e a BIOS-ban lévő sorrendnek, és ha szükséges,
az ideiglenes módosításhoz használja a GRUB-parancsértelmezőt. A Linux-rendszer
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elindítása után a device.map fájl a YaST rendszertöltő modul vagy egy tetszőleges
szerkesztőprogram segítségével módosítható.
FONTOS: SATA-lemezek
A vezérlőtől függően a SATA-lemezeket a rendszer vagy IDE- (/dev/hdx), vagy
SCSI- (/dev/sdx) eszközökként ismeri fel.
A device.map fájl kézzel történő módosítása után az alábbi parancs végrehajtásával
telepítse újra a GRUB-ot. A parancs hatására a device.map újra betöltődik és a grub
.conf fájlban megjelenített parancsok végrehajtódnak:
grub --batch < /etc/grub.conf

18.2.3 Az /etc/grub.conf fájl
A GRUB harmadik fontos konfigurációs fájlja (a menu.lst és a device.map
mellett) az /etc/grub.conf. Ez a fájl tartalmazza azokat a paramétereket és opciókat, amelyekre a GRUB parancsértelmezőnek a rendszertöltő megfelelő telepítéséhez
szüksége van:
root (hd0,4)
install /grub/stage1 (hd0,3) /grub/stage2 0x8000 (hd0,4)/grub/menu.lst
quit

Az egyes bejegyzések jelentése:
root (hd0,4)
A parancs hatására a GRUB a további parancsokat az első merevlemez első logikai
partíciójára (az indítófájlok helyére) alkalmazza.
install paraméter
A grub parancsot az install paraméterrel kell futtatni. A rendszertöltő stage1
részét az első merevlemez MBR-jébe (/grub/stage1 (hd0,3)) kell telepíteni.
Ez egy picit szokatlan konfiguráció, de sok esetben kiválóan működik. A stage2
részt pedig a 0x8000 (/grub/stage2 0x8000) memóriacímre kell betölteni.
Az utolsó bejegyzés ((hd0,4)/grub/menu.lst) pedig azt mutatja meg a
GRUB-nak, hogy a menüfájlt hol kell keresni.

442

Telepítési útmutató

18.2.4 Rendszerindítási jelszó beállítása
Bár az operációs rendszer indítása előtt kerül elindításra, a GRUB lehetővé teszi a
fájlrendszerek elérését. A root jogosultsággal nem rendelkező felhasználók elérhetik a
Linux-rendszer azon fájljait, amelyhez a rendszer indítása után már nem férhetnek
hozzá. Az ilyen típusú hozzáférés letiltásához illetve annak megakadályozásához, hogy
a felhasználók bizonyos operációs rendszereket elindítsanak, állítson be egy rendszerindítási jelszót.
FONTOS: Rendszerindítási jelszó és a nyitóképernyő
Ha használ rendszerindítási jelszót a GRUB-hoz, akkor a szokásos nyitóképernyő
nem jelenik meg.
Rendszerindítási jelszó beállításához root felhasználóként a következőképpen kell
eljárni:
1 A root promptnál titkosítsa a jelszót a grub-md5-crypt használatával:
# grub-md5-crypt
Password: ****
Retype password: ****
Encrypted: $1$lS2dv/$JOYcdxIn7CJk9xShzzJVw/

2 Illessze be a titkosított karaktersorozatot a menu.lst globális részébe:
gfxmenu (hd0,4)/message
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 8
password --md5 $1$lS2dv/$JOYcdxIn7CJk9xShzzJVw/

A GRUB-parancsok ezután a rendszerindítási promptnál csak a P billentyű lenyomása és a jelszó megadása után hajthatók végre. A felhasználók azonban továbbra
is elindíthatják a rendszerindítás menüben lévő összes operációs rendszert.
3 Annak megakadályozásához, hogy a rendszerindítás menüben lévő operációs
rendszerek egy részét el lehessen indítani, a menu.lst fájl minden olyan részéhez hozzá kell adni a lock bejegyzést, amelyeket jelszóval kíván védeni. Például:
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title linux
kernel (hd0,4)/vmlinuz root=/dev/hda7 vga=791
initrd (hd0,4)/initrd
lock

Ha a rendszer újraindítása után a rendszerindítás menüben a Linux-bejegyzést
választotta, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
Error 32: Must be authenticated

A menübe belépéshez nyomja meg az Enter billentyűt. A jelszóprompt megnyitásához nyomja meg a P billentyűt. A jelszó megadása és az Enter megnyomása
után a kiválasztott operációs rendszernek (ebben az esetben a Linuxnak) el kell
indulnia.

18.3 A rendszertöltő beállítása a YaST
használatával
A rendszertöltő beállításának legegyszerűbb módja SUSE Linux Enterprise rendszeren
a YaST megfelelő moduljának a használata. A YaST vezérlőközpontban válassza ki a
Rendszer > Rendszertöltő beállítása menüpontot. Megjelennek a rendszer aktuális
rendszertöltő-beállításai és itt végezhetők el a kívánt módosítások. Lásd: 18.1. ábra A rendszertöltő beállításai (445. oldal)

444

Telepítési útmutató

18.1 ábra A rendszertöltő beállításai

Az adott operációs rendszer rendszertöltő-szakaszainak szerkesztéséhez, módosításához
és törléséhez használja a Szakaszok kezelése lapot. Egy beállítás hozzáadásához kattintson
a Hozzáadás gombra. Egy meglévő beállítás értékének módosításához válassza ki azt
az egérrel és kattintson a Szerkesztés gombra. Egy meglévő bejegyzés törléséhez válassza
ki azt és kattintson a Törlés gombra. Ha nem ismeri a rendszertöltő beállításait, akkor
először olvassa el ezt a részt: 18.2. szakasz - Rendszerindítás a GRUB segítségével
(434. oldal)
A rendszertöltő típusával, helyével és speciális beállításaival kapcsolatos beállítások
megtekintéséhez és módosításához használja a Rendszertöltő telepítése lapot.
A speciális konfigurációs beállítások az Egyéb gombra kattintva a legördülő menüben
érhetők el. A GRUB konfigurációs fájljai a beépített szerkesztővel módosíthatók (ennek
részletei: 18.2. szakasz - Rendszerindítás a GRUB segítségével (434. oldal)) Törölheti
a meglévő konfigurációt és létrehozhat egy újat (Kezdés elölről), illetve hagyhatja, hogy
a YaST ajánljon egyet (Javaslat egy új konfigurációhoz). A konfiguráció lemezre is
írható vagy onnan újraolvasható. A telepítéskor elmentett elsődleges rendszerindítási
rekord (master boot record) visszaállításához válassza a Merevlemez MBR-jének
visszaállítása lehetőséget.
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18.3.1 Rendszertöltő típusa
Adja meg a rendszertöltő típusát a Rendszertöltő telepítése lapon. A SUSE Linux Enterprise alapértelmezett rendszertöltője a GRUB. LILO használatához tegye a következőket:
18.1 eljárás A rendszertöltő típusának módosítása
1 Válassza ki a Rendszertöltő telepítése lapot.
2 A Rendszertöltő-nél válassza ki a LILO lehetőséget.
3 A megnyíló párbeszédablakban válassza ki a következő műveletek valamelyikét:
Új konfiguráció ajánlása
A YaST ajánljon új konfigurációt.
Az aktuális konfiguráció átalakítása.
A YaST alakítsa át az aktuális konfigurációt A konfiguráció átalakítása során
bizonyos beállítások elveszhetnek.
Teljesen új konfiguráció készítése.
Egyedi konfiguráció írása. Ez a művelet nem érhető el a SUSE Linux Enterprise telepítése során.
Lemezre mentett konfiguráció olvasása.
Saját /etc/lilo.conf betöltése. Ez a művelet nem érhető el a SUSE
Linux Enterprise telepítése során.
4 A módosítások mentéséhez kattintson az OK gombra.
5 A változások érvényre juttatásához kattintson a Kész gombra.
Az átalakítás során a régi GRUB konfigurációt a rendszer elmenti a lemezre. Ennek
használatához egyszerűen állítsa vissza a rendszertöltő típusát GRUB értékre és válassza
az Átalakítás előtt elmentett konfiguráció visszaállítása lehetőséget. Ez a művelet csak
a már telepített rendszereken végezhető el.
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MEGJEGYZÉS: Egyedi rendszertöltő
Ha más rendszertöltőt szeretne használni, mint a GRUB vagy a LILO, válassza a
Ne kerüljön telepítésre rendszertöltő lehetőséget. Mielőtt ezt választaná, gondosan olvassa el a saját rendszertöltőjének dokumentációját!

18.3.2 A rendszertöltő helye
A rendszertöltő helyének megváltoztatásához a következőket kell tennie:
18.2 eljárás Válassza ki a Rendszertöltő helye lehetőséget
1 Válassza ki a Rendszertöltő telepítése lapot, majd válasszon egyet a következő
lehetőségek közül a Rendszertöltő helye mezőben:
Rendszerindítás a rendszerindító partícióról
A /boot partíció rendszerindító szektora
Rendszerindítás kiterjesztett partícióról
Ez a kiterjesztett partíció tárolójába telepíti a rendszertöltőt.
Rendszerindítás az elsődleges rendszerindítási rekord használatával
Ez az első lemez MBR-ébe telepíti a rendszertöltőt (a BIOS-ban előre beállított rendszerindítási sorrend szerint).
Rendszerindítás a root partícióból
Ez a / partíció rendszerindító szektorába telepíti a rendszertöltőt.
Egyedi rendszerindító partíció
Ez a lehetőség a rendszertöltő helyének kézi megadásához használható.
2 A módosítások alkalmazásához kattintson a Kész gombra.

18.3.3 Alapértelmezett rendszer
Az alapértelmezésben elindított rendszer megváltoztatásához tegye a következőket:
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18.3 eljárás Az alapértelmezett rendszer beállítása
1 Nyissa ki a Munkamenet-felügyelet lapot.
2 Válassza ki a kívánt bejegyzést a listából.
3 Kattintson a Beállítás alapértelmezettként lehetőségre.
4 A változások aktiválásához kattintson a Kész gombra.

18.3.4 Rendszertöltő időkorlát
A rendszertöltő nem azonnal indítja el az alapértelmezett rendszert. Az időkorláton
belül kiválaszthatja az elindítani kívánt rendszert vagy beírhat bizonyos kernelparamétereket. A rendszertöltő időkorlátjának megadásához tegye a következőket:
18.4 eljárás A rendszertöltő időkorlátjának módosítása
1 Nyissa meg a Rendszertöltő telepítése lapot.
2 Kattintson a Rendszertöltő beállítások lehetőségre.
3 Módosítsa az Időkorlát másodpercben értékét egy új szám beírásával, a megfelelő
nyílra kattintva az egérrel vagy a billentyűzet nyíl gombjaival.
4 Kattintson az OK gombra.
5 A módosítások mentéséhez kattintson a Kész gombra.

18.3.5 Biztonsági beállítások
Ennek a YaST modulnak a használatával megadhat egy jelszót is a rendszerindítás levédéséhez. Ez újabb biztonsági fokozatot jelent.
18.5 eljárás Rendszertöltő jelszó megadása
1 Nyissa meg a Rendszertöltő telepítése lapot.
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2 Kattintson a Rendszertöltő beállítások gombra.
3 Adja meg a jelszót a Jelszó a menüfelülethezmezőben.
4 Kattintson az OK gombra.
5 A módosítások mentéséhez kattintson a Kész gombra.

18.4 A Linux-rendszertöltő
eltávolítása
A YaST segítségével eltávolítható a Linux rendszertöltő, és az MBR visszaállítható a
Linux telepítése előtti állapotba. A telepítés során a YaST automatikusan létrehoz egy
biztonsági mentést az eredeti MBR-ről és kérésre visszaállítja azt.
A GRUB eltávolításához indítsa el a YaST rendszertöltő modult (Rendszer > Rendszertöltő beállítása). Válassza ki az Egyéb > A merevlemez MBR-ének visszaállítása menüpontot, majd erősítse meg az Igen, írja felül gombbal.

18.5 Rendszerindító CD-k készítése
Ha problémák lépnek fel a rendszertöltővel végzett indításkor, vagy ha a rendszertöltő
nem telepíthető a merevlemez vagy kislemez MBR-jére, akkor létre lehet hozni egy
indítható CD-t a Linux indításához szükséges összes fájllal. Ehhez egy telepített CDíróra van szükség.
Az indítható CD-ROM létrehozásához a GRUB segítségével csupán a stage2 egy
stage2_eltorito nevű, speciális formájára van szükség, illetve igény esetén egy
testreszabottmenu.lst fájlra. A klasszikus stage1 és stage2 fájlokra nincs
szükség.
18.6 eljárás Rendszerindító CD-k készítése
1 Váltson át abba a könyvtárba, amelyben az ISO-rendszerképfájl elő lesz állítva,
például: cd /tmp
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2 Készítsen egy alkönyvtárat a GRUB számára:
mkdir -p iso/boot/grub

3 A kernelt, valamint a stage2_eltorito, initrd, menu.lst és message
fájlokat másolja át az iso/boot/ könyvtárba:
cp
cp
cp
cp
cp

/boot/vmlinuz iso/boot/
/boot/initrd iso/boot/
/boot/message iso/boot/
/usr/lib/grub/stage2_eltorito iso/boot/grub
/boot/grub/menu.lst iso/boot/grub

4 Állítsa be az iso/boot/grub/menu.lst elérési út bejegyzéseit, hogy azok
a CD-ROM eszközre mutassanak Ehhez cserélje le a merevlemezek (sd*)
formátumú eszközneveit az elérési utakban a CD-ROM meghajtó eszköznevére
(cd):
timeout 8
default 0
gfxmenu (cd)/boot/message
title Linux
root (cd)
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda5 vga=794 resume=/dev/sda1 \
splash=verbose showopts
initrd /boot/initrd

A splash=verbose helyett használja a splash=silent beállítást, hogy
ne jelenjenek meg az üzenetek a rendszerindítási folyamat közben.
5 Hozza létre az ISO-képfájlt az alábbi paranccsal:
mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-info-table -o grub.iso /tmp/iso

6 A preferált segédprogram segítségével írja az eredményül kapott grub.iso
fájlt egy CD-re. Ne adatfájlként írja ki az ISO-képfájlt; használja a segédprogram
képfájlmásoló funkcióját.

18.6 A grafikus SUSE képernyő
A SUSE Linux 7.2 óta a grafikus SUSE képernyő jelenik meg az első konzolon, ha a
vga=érték kernelparamétert használja. A YaST segítségével történő telepítés esetén
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ez az opció automatikusan aktiválódik a kiválasztott felbontásnak és grafikus kártyának
megfelelően. A SUSE képernyő háromféleképpen tiltható le, ha szükséges:
A SUSE képernyő szükség szerinti letiltása
A grafikus képernyő letiltásához a parancssorban adja ki az echo 0
>/proc/splash parancsot. Az újbóli aktiváláshoz adja ki az echo 1
>/proc/splash parancsot.
A SUSE képernyő alapértelmezés szerinti letiltása.
Adja hozzá a splash=0 kernelparamétert a rendszertöltő beállításaihoz. További
információ: 18. fejezet - A rendszertöltő (433. oldal). Ha a szöveges módot preferálja,
amely a korábbi verziók alapértelmezett beállítása volt, akkor állítsa be a
vga=normal értéket.
A SUSE képernyő teljes letiltása.
Fordítson le egy új kernelt és a keretpuffer támogatása részben tiltsa le a Nyitóképernyő használata rendszerindítási logó helyett opciót.
TIPP
A kernel keretpuffer támogatásának letiltása a nyitóképernyőt is automatikusan letiltja. A SUSE egyéni kernel használatakor nem tud támogatást
biztosítani a rendszerhez.

18.7 Hibaelhárítás
Ez a rész a GRUB segítségével való rendszerindítás néhány gyakori problémáját sorolja
fel és röviden leírja a lehetséges megoldásokat. A problémák egy részével a Támogatási
adatbázis http://support.novell.com/ cikkei foglalkoznak. A keresési párbeszédablaka segítségével keressen rá néhány kulcsszóra, mint például a GRUB, a
rendszerindítás és a rendszertöltő.
A GRUB és az XFS
Az XFS a partícióindító blokkban nem hagy helyet a stage1 számára. Ezért a
rendszertöltő helyeként nem szabad megadni XFS partíciót. Ez a probléma egy
külön indítási partíció létrehozásával oldható meg, amely nem XFS-sel van formázva.
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A GRUB GRUB Geom Error hibát jelent
A GRUB a rendszer indításakor ellenőrzi a csatlakoztatott merevlemezek geometriáját. Bizonyos esetekben a BIOS inkonzisztens információt ad vissza és a GRUB
GRUB Geom Error hibát jelez. Ebben az esetben használja a LILO-t vagy frissítse
a BIOS-t. A LILO telepítésével és beállításával kapcsolatos részletes információ
a terméktámogatási adatbázisban található, a LILO kulcsszó alatt.
A GRUB akkor is ezt a hibaüzenetet adja vissza, ha a Linux a BIOS-ban nem bejegyzett merevlemezre lett telepítve. A rendszertöltő stage1 része megtalálható és
megfelelően betöltésre került, de a stage2 nem található. Ez a probléma az új
hardver BIOS-ban való bejegyzésével megoldható.
Az IDE és SCSI merevlemezeket tartalmazó rendszer nem indul
Elképzelhető, hogy a YaST a telepítés során rosszul határozta meg a merevlemezek
indítási sorrendjét (és ez nem lett kijavítva). A GRUB a /dev/hda-ra hd0-ként
és a /dev/sda-ra hd1-ként hivatkozhat, pedig a BIOS-ban lévő indítási sorrend
fordított (SCSI előtt IDE).
Ebben az esetben az indítási folyamat során a GRUB-parancssor segítségével javítsa
ki a merevlemezeket. A rendszer indulása után az új leképezés állandósítása érdekében módosítsa a device.map fájlt. Ezután a /boot/grub/menu.lst és
/boot/grub/device.map fájlokban ellenőrizze a GRUB-eszközneveket,
majd az alábbi parancs segítségével telepítse újra a rendszertöltőt:
grub --batch < /etc/grub.conf

Windows indítása a második merevlemezről
Néhány operációs rendszer, mint például a Windows, csak az első merevlemezről
indítható. Ha egy ilyen operációs rendszer nem az első merevlemezre van telepítve,
akkor a megfelelő menübejegyzés logikailag módosítható.
...
title windows
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader(hd1,0)+1
...

Ebben a példában a Windows a második merevlemezről lesz elindítva. E célból a
merevlemezek logikai sorrendje a map paranccsal meg lett változtatva. Ez a módo-
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sítás nem befolyásolja a GRUB-menüfájl logikáját. A chainloader számára a
második merevlemezt kell megadni.

18.8 További információk
A GRUB-bal kapcsolatos bővebb információ a http://www.gnu.org/software/
grub/ címen található. Érdemes elolvasni a grub info oldalait is. A speciális esetekkel
kapcsolatos tudnivalók eléréséhez a http://www.novell.com/support címen
található Terméktámogatási adatbázisban rákereshet a „GRUB” kulcsszóra.
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Ez a fejezet a különféle szoftvercsomagokról, a virtuális konzolokról, valamint a billentyűzetkiosztásról tartalmaz információt. Szó lesz olyan szoftverkomponensekről,
mint a bash, a cron és a logrotate, mivel ezek megváltoztak vagy bővültek a
legutóbbi kiadási ciklusokban. Még akkor is, ha kicsik, vagy csekély fontosságúak,
előfordulhat, hogy a felhasználók meg kívánják változtatni az alapértelmezett viselkedésüket, mivel ezek az összetevők jellemzően igen szorosan vannak csatolva a rendszerhez. A fejezet végén egy külön szakasz szól a nyelv- és országspecifikus beállításokról
(I18N és L10N).

19.1 Információ speciális
szoftvercsomagokról
A bash, a cron, a logrotate, a locate, az ulimit és a free programok, illetve
a resolv.conf fájl nagyon fontosak a rendszergazdák és sok felhasználó számára.
A kézikönyvoldalak és az info oldalak hasznos forrás a parancsokkal kapcsolatban, de
nem mindig érhető el mind a kettő. A GNU Emacs egy népszerű, nagyon jól konfigurálható szövegszerkesztő.

19.1.1 A bash csomag és az /etc/profile
A bash az alapértelmezett parancsértelmező. Bejelentkezési parancsértelmezőként
használva különféle inicializáló fájlokat olvas be. A bash az itt látható sorrendben dolgozza fel őket.
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1. /etc/profile
2. ~/.profile
3. /etc/bash.bashrc
4. ~/.bashrc
A felhasználók saját bejegyzéseket készíthetnek a ~/.profile és ~/.bashrc fájlokban. E fájlok helyes feldolgozásának biztosításához át kell másolni az /etc/skel/
.profile vagy /etc/skel/.bashrc alapbeállításokat a felhasználó saját
könyvtárába. Célszerű a beállításokat egy frissítés után átmásolni az /etc/skel
könyvtárból. Hajtsa végre az alábbi parancsokat a személyes beállítások elvesztésének
megakadályozására:
mv
cp
mv
cp

~/.bashrc ~/.bashrc.old
/etc/skel/.bashrc ~/.bashrc
~/.profile ~/.profile.old
/etc/skel/.profile ~/.profile

A személyes beállításokat ezután vissza kell másolni a *.old fájlokból.

19.1.2 A cron csomag
A parancsok időzített, rendszeres futtatásához a háttérben a cron nevű eszköz használható. A cron speciálisan formázott időzítő táblázatokat használ. Egy részüket a rendszer
tartalmazza, de a felhasználók maguk is készíthetnek táblázatokat, ha szükséges.
A cron-táblázatok a /var/spool/cron/tabs könyvtárban találhatók. A /etc/
crontab egy rendszerszintű cron- (időzítési) táblázat. A parancsot futtató felhasználó
nevét közvetlenül az időzítés megadása után kell beírni. A 19.1. példa - Példa az
/etc/crontab egy bejegyzésére (456. oldal) esetében ez a root. Az /etc/cron.d
könyvtárban található csomagspecifikus táblázatok ugyanezt a formátumot használják.
További információk a cron kézikönyvoldalán (man cron) olvashatók.
19.1 példa Példa az /etc/crontab egy bejegyzésére
1-59/5 * * * *

root

test -x /usr/sbin/atrun && /usr/sbin/atrun

Az /etc/crontab nem dolgozható fel a crontab -e paranccsal. Közvetlenül
egy szerkesztőbe kell betölteni, módosítani, majd elmenteni.
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Néhány csomag parancsfájlokat telepít az /etc/cron.hourly, /etc/cron
.daily, /etc/cron.weekly és /etc/cron.monthly könyvtárakba, amelyek
végrehajtását az /usr/lib/cron/run-crons szabályozza. Az /usr/lib/
cron/run-crons tizenöt percenként kerül futtatásra a fő táblázat (/etc/crontab)
alapján. Ez garantálja, hogy az esetleg elhanyagolt folyamatok is megfelelő időben le
legyenek futtatva.
Az óránkénti, napi és egyéb periodikus rendszerkarbantartási feladatok futtatásához
távolítsa el rendszeresen az időbélyegfájlokat az /etc/crontab bejegyzéseivel (lásd:
19.2. példa - /etc/crontab: Az időbélyegfájlok eltávolítása (457. oldal), amely az
hourly-t, vagyis az óránkéntit távolítja el minden teljes óra előtt, daily-t naponta
egyszer, hajnal 2:14-kor stb).
19.2 példa /etc/crontab: Az időbélyegfájlok eltávolítása
59
14
29
44

*
2
2
2

*
*
*
1

*
*
*
*

*
*
6
*

root
root
root
root

rm
rm
rm
rm

-f
-f
-f
-f

/var/spool/cron/lastrun/cron.hourly
/var/spool/cron/lastrun/cron.daily
/var/spool/cron/lastrun/cron.weekly
/var/spool/cron/lastrun/cron.monthly

Alternatív megoldásként állítsa be az /etc/sysconfig/cron fájlban a
DAILY_TIME értékét arra az időre, amikor a cron.daily induljon. A
MAX_NOT_RUN beállítás garantálja, hogy a napi feladatok meg legyenek jelölve futásra,
még akkor is, ha a felhasználó hosszabb ideig nem kapcsolta be a számítógépét a
meghatározott DAILY_TIME időpontban. A MAX_NOT_RUN változó maximális értéke
14 nap.
A napi rendszerkarbantartási feladatok az átláthatóság kedvéért több parancsfájlba lettek
szétosztva. Ezeket az aaa_base csomag tartalmazza. Az /etc/cron.daily fájlban
található például a suse.de-backup-rpmdb, suse.de-clean-tmp és a suse
.de-cron-local.

19.1.3 Naplófájlok: A logrotate csomag
A kernel és egy sor rendszerszolgáltatás (démon) rendszeresen rögzítik a rendszer állapotát és bizonyos eseményeken naplófájlokba. Ily módon a rendszergazda bármikor
tudja ellenőrizni a rendszer állapotát, könnyebben felismerheti a hibákat vagy hibás
működést, és precízen azonosítani tudja a problémákat. Ezek a naplófájlok jellemzően
a /var/log könyvtárban tárolódnak és napról napra több helyet foglalnak el. A
logrotate csomag segít e fájlok méretének kézben tartásában.
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A logrotate beállítása az /etc/logrotate.conf fájlban történik. Az include
utasítás adja meg elsősorban a további beolvasandó fájlokat. A naplófájlokat előállító
programok saját konfigurációs fájlokat telepítenek az /etc/logrotate.d könyvtárba. Például ilyen programok részei az apache2 (/etc/logrotate.d/apache2)
és a syslogd (/etc/logrotate.d/syslog) csomagoknak.
19.3 példa Példa az /etc/logrotate.conf fájlra
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
# no packages own lastlog or wtmp - we'll rotate them here
#/var/log/wtmp {
#
monthly
#
create 0664 root utmp
#
rotate 1
#}
# system-specific logs may be also be configured here.

A működését a cron szabályozza és naponta az /etc/cron.daily/logrotate
hívja meg.
FONTOS
A create utasítás beolvassa a rendszergazda összes beállítását az /etc/
permissions* fájlokból. Ügyeljen rá, hogy a saját módosításokból ne származzon ütközés.
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19.1.4 A locate parancs
A locate parancs, amellyel a fájlok gyorsan megkereshetők, nincsen benne a szokásosan
telepített szoftverek listájában. Ha hiányozna, telepítse a findutils-locate csomagot. Az updatedb folyamat automatikusan elindul minden éjszaka, vagy mintegy 15
perccel a rendszer elindítása után.

19.1.5 Az ulimit parancs
Az ulimit (user limits, azaz felhasználói korlátozások) paranccsal lehet beállítani és
megjeleníteni a rendszererőforrásokra vonatkozó korlátozásokat. Az ulimit parancs
különösen hasznos az alkalmazások rendelkezésére álló memória korlátozásában. Így
megakadályozható, hogy egy alkalmazás túlságosan sok memóriát használjon el, ami
esetleg lefagyaszthatná a rendszert.
Az ulimit különféle paraméterekkel használható. A memóriahasználat korlátozására
használja az 19.1. táblázat - ulimit: Felhasználói erőforrások korlátozása (459. oldal)
táblázatban bemutatott paramétereket.
19.1 táblázat ulimit: Felhasználói erőforrások korlátozása
-m

a fizikai memória maximális mérete

-v

a virtuális memória maximális mérete

-s

a verem maximális mérete

-c

a core fájlok maximális mérete

-a

a beállított korlátozások megjelenítése

A rendszerszintű beállítások az /etc/profile fájlban adhatók meg. Itt lehet engedélyezni a core fájlok létrehozását, amelyekre a programozóknak van szükségük a hibakereséshez. A normál felhasználók nem növelhetik meg a rendszergazda által az
/etc/profilefájlban megadott értékeket, de készíthetnek bejegyzéseket a saját ~/
.bashrc fájljukban.
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19.4 példa ulimit: A ~/.bashrc beállításai
# Limits of physical memory:
ulimit -m 98304
# Limits of virtual memory:
ulimit -v 98304

A memória mennyiségét kilobájtban kell megadni. Részletesebb információ a man
bash kézikönyvoldalon található.
FONTOS
Nem minden parancsértelmező támogatja az ulimit direktíváit. A PAM (például a pam_limits) átfogó finomhangolási lehetőségeket biztosít, ha meg
kell birkózni ezekkel a korlátozásokkal.

19.1.6 A free parancs
A free parancs egy kicsit félrevezető lehet, ha azt kell kideríteni, hogy mennyi RAMot is használ éppen a rendszer. A kérdéses információ egyébként a /proc/meminfo
fájlban található. Manapság, egy olyan modern operációs rendszert használva, mint a
Linux, igazából nem kell a rendelkezésre álló memória mennyiségével foglalkozni. A
rendelkezésre álló memória fogalma még az egyesített memóriakezelés előtti időkből
származik. Valójában a Linux esetén is igaz a szabad memória rossz memória szabály.
A Linux mindig is arra törekedett, hogy kiegyensúlyozza a különböző átmeneti és
gyorsítótárakat anélkül, hogy valójában hagyna memóriát parlagon heverni.
A kernel tulajdonképpen semmilyen közvetlen információval nem rendelkezik az egyes
alkalmazásokról vagy felhasználói adatokról. Az alkalmazásokat és a felhasználói
adatokat egy lapozási gyorsítótáron (page cache) keresztül kezeli. Ha kezd fogyni a
memória, akkor annak egyes részei a cserepartícióra vagy fájlokba íródnak, ahonnan
az mmap parancs segítségével olvashatók be (lásd man mmap).
A kernel más gyorsítótárakat is tartalmaz. llyen például a slab cache, amelyben a hálózati hozzáféréshez szükséges tárolók találhatók. Mindez talán megmagyarázza a /proc/
meminfo fájl számlálói közötti eltéréseket. A legtöbb, bár nem az összes, elérhető a
/proc/slabinfo-n keresztül.
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19.1.7 Az /etc/resolv.conf fájl
A tartománynevek feloldása az /etc/resolv.conf fájlon keresztül történik.
Ezt a fájlt kizárólag az /sbin/modify_resolvconf parancsfájl frissíti, és semmilyen más programnak nincs jogosultsága az /etc/resolv.conf közvetlen módosítására. E szabály következetes betartásával garantálható csak, hogy a rendszer hálózati
beállításai és az érintett fájlok konzisztens állapotban maradjanak.

19.1.8 Kézikönyvoldalak (man) és info
oldalak
Egyes GNU-alkalmazások (például a tar) esetében a kézikönyvoldalakat már nem tartja
karban senki. E parancsok esetében a --help paraméterrel lehet gyors áttekintést
kapni, illetve az info oldalak tartalmaznak részletesebb magyarázatot. Az info a GNU
hiperszöveg-kezelő rendszere. A rendszerről bemutatkozó szöveget az info info
parancs beírásával kaphat. Az info oldalak az Emacs segítségével is megtekinthetők az
emacs -f info parancs beírásával, vagy a konzolban közvetlenül beírt info paranccsal. Az info oldalak megtekintéséhez használható még a tkinfo, az xinfo, valamint
a súgórendszer.

19.1.9 A GNU Emacs beállításai
A GNU Emacs egy összetett munkakörnyezet. Az alábbi részben áttekintjük, hogyan
kerülnek feldolgozásra a konfigurációs fájlok a GNU Emacs indításakor. További információ a http://www.gnu.org/software/emacs/ oldalon található.
Indításkor az Emacs számos fájlt beolvas, amelyek a felhasználó, a rendszergazda, valamint a testreszabó vagy előzetesen beállító disztribútor beállításait tartalmazzák. A
~/.emacs fájl az egyes felhasználók saját könyvtáraiban kerül telepítésre, az /etc/
skel sablon alapján. Az .emacs az /etc/skel/.gnu-emacs fájlt olvassa be.
A program testreszabásához másolja át a .gnu-emacs fájlt a saját könyvtárába (a cp
/etc/skel/.gnu-emacs ~/.gnu-emacs paranccsal) és ott végezze el a kívánt
beállításokat.
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A .gnu-emacs a ~/.gnu-emacs-custom mint custom-file adja meg. Ha a
felhasználók módosítják a beállításokat az Emacs customize utasításaival, akkor
ezek a ~/.gnu-emacs-custom fájlba mentődnek el.
SUSE® Linux Enterprise alatt az emacs csomag a site-start.el fájlt az /usr/
share/emacs/site-lisp A site-start.el fájl az ~/.emacs fájl előt
töltődik be. A site-start.el több más dolog mellett arról gondoskodik, hogy az
Emacs kiegészítő csomagjaival, például a psgml csomaggal együtt kapott speciális
konfigurációs fájlok automatikusan betöltődjenek. Az ilyen típusű konfigurációs fájlok
szintén az /usr/share/emacs/site-lisp könyvtárban találhatók, és a nevük
mindig úgy kezdődik, hogy suse-start-. A helyi rendszergazda a default.el
fájlban adhat meg az egész rendszerre érvényes beállításokat.
Ezekről a fájlokról további információ az Emacs info fájljában, az Init File részben található: info:/emacs/InitFile. Itt arról is olvashat, hogyan lehet letiltani ezeknek
a fájloknak a betöltését (ha szükséges).
Az Emacs komponensei több csomagba vannak osztva:
• Az alapcsomag az emacs.
• emacs-x11 (általában telepítésre kerül): a program X11-támogatással.
• emacs-nox: a program X11-támogatás nélkül.
• emacs-info: online dokumentáció info formátumban.
• emacs-el: a lefordítatlan könyvtárfájlok Emacs Lispben. Ezek nem szükségesek
a futtatáshoz.
• Igény esetén számos kiegészítő csomag is telepíthető: emacs-auctex (LaTeXhez), psgml (SGML-hez és XML-hez), gnuserv (kliens- és kiszolgálóműveletekhez) és még sokminden más.

19.2 Virtuális konzolok
A Linux egy többfeladatos és többfelhasználós operációs rendszer. Ennek előnyeit
előbb-utóbb értékelni fogjuk, még akkor is, ha számítógépünket csak egyedül használjuk.
Szöveges módban hat virtuális konzol áll rendelkezésre. Ezek között az Alt + F1 – Alt
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+ F6 billentyűkombinációkkal lehet váltani. A hetedik konzol az X, a grafikus felület
számára van lefoglalva, a tizedik pedig a kernel üzeneteit jeleníti meg. Az /etc/
inittab fájl módosításával több vagy kevesebb konzol is beállítható.
Ha a grafikus felületről kíván átkapcsolni egy szöveges konzolra az X leállítása nélkül,
használja a Ctrl + Alt + F1 – Ctrl + Alt + F6 billentyűkombinációkat. A szöveges képernyőről az Alt + F7 lenyomásával lehet visszatérni az X környezet alá.

19.3 Billentyűzet-leképezés
A programok billentyűzet-leképezésének szabványosítása érdekében az alábbi fájlok
módosításra kerültek:
/etc/inputrc
/etc/X11/Xmodmap
/etc/skel/.Xmodmap
/etc/skel/.exrc
/etc/skel/.less
/etc/skel/.lesskey
/etc/csh.cshrc
/etc/termcap
/usr/lib/terminfo/x/xterm
/usr/share/X11/app-defaults/XTerm
/usr/share/emacs/VERSION/site-lisp/term/*.el

Ezek a változások csak azokat az alkalmazásokat érintik, amelyek a terminfo bejegyzéseit használják, vagy amelyek konfigurációs fájljai közvetlenül kerülnek módosításra
(vi, less stb). A szállított rendszer részét nem képező alkalmazásokban ezekhez az
alapértelmezésekhez kell igazodni.
X alatt az összetétel billentyű (multikey) a Ctrl + Shift (jobb) segítségével érhető el.
Tekintse meg továbbá az /etc/X11/Xmodmap vonatkozó bejegyzését.
További beállítások lehetségesek az X Keyboard Extension (XKB) segítségével. Ezt a
kiterjesztést használja a GNOME (gswitchit) és KDE (kxkb) asztali környezet is.
TIPP: További információk
Az XKB-ről az /etc/X11/xkb/README és a benne felsorolt dokumentumok
tartalmaznak információt.
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Részletes információ a kínai, japán és koreai (CJK) karakterek beviteléről Mike
Fabian oldalán olvasható: http://www.suse.de/~mfabian/suse-cjk/
input.html.

19.4 Nyelv- és országspecifikus
beállítások
A rendszer igen nagy mértékben lokalizálható és igen rugalmasan a helyi igényekhez
igazítható. Más szavakkal, a nemzetközi igényekhez alakítás (internationalization,
I18N) lehetővé teszi az egyedi honosítást (localization, L10N). Az I18N és L10N rövidítések az angol szavak első és utolsó betűjéből, illetve a kihagyott betűk számából
származnak.
A beállításokat az /etc/sysconfig/language fájlban található LC_ változókkal
lehet megadni. Ezek nemcsak a nemzeti nyelv támogatására vonatkoznak, hanem az
Üzenetek (nyelv), Karakterkészlet, Rendezési sorrend, Dátum és idő, Számok és a
Pénznem beállítására is. A kategóriák mindegyike megadható közvetlenül a saját változójával, vagy közvetve, a language fájl egy fő változójával (lásd a man locale
kézikönyvoldalt).
RC_LC_MESSAGES, RC_LC_CTYPE, RC_LC_COLLATE, RC_LC_TIME,
RC_LC_NUMERIC, RC_LC_MONETARY
Ezek a változók az RC_ előtag nélkül kerülnek átadásra a parancsértelmezőnek, és
ezek szabályozzák a fenti kategóriákat. Az érintett parancsértelmező-profilok listája
alább látható. Az aktuális beállítások a locale paranccsal jeleníthetők meg.
RC_LC_ALL
Ez a változó (ha be van állítva) felülírja a fent említett változók értékét.
RC_LANG
Ha a fenti változók egyike sincs beállítva, a rendszer ezt használja maradék lehetőségként. Alapértelmezésben csak az RC_LANG változó van beállítva. Így egyszerűbb
a felhasználóknak beírniuk a saját értékeiket.
ROOT_USES_LANG
Egy igen vagy nem értékű változó. Ha az értéke nem, akkor a root mindig a
POSIX környezetben dolgozik.
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A többi változó a YaST sysconfig-szerkesztőjével állítható be (lásd: 17.3.1. szakasz A rendszerkonfiguráció módosítása a YaST sysconfig-szerkesztőjével (429. oldal)). Az
ilyen változók értéke egy nyelvkódból, egy országkódból, egy kódolásból és egy módosítóból áll. Az egyes elemeket speciális karakterek kötik össze:
LANG=<language>[[_<COUNTRY>].<Encoding>[@<Modifier>]]

19.4.1 Néhány példa
A nyelv és az ország kódját mindig egyszerre kell állítani. A nyelv megadása az ISO
639-es szabványt követi (http://www.evertype.com/standards/iso639/
iso639-en.html és http://www.loc.gov/standards/iso639-2/). Az
országkódokat az ISO 3166 sorolja fel (http://www.din.de/gremien/nas/
nabd/iso3166ma/codlstp1/en_listp1.html).
Csak olyan értékeket célszerű megadni, amelyhez használható leírófájlok találhatók az
/usr/lib/locale könyvtárban. További leírófájlok létrehozhatók az /usr/
share/i18n könyvtár fájljaiból a localedef paranccsal. A leírófájlok a
glibc-i18ndata csomag részei. Az en_US.UTF-8 (angol nyelvű, Egyesült Államok) leírófájlja például a következő paranccsal hozható létre:
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8

LANG=en_US.UTF-8
Ez az alapértelmezett beállítás, ha a telepítés során az amerikai angol a kiválasztott
nyelv. Ha más nyelvet választott, az a nyelv kerül bekapcsolásra, de a karakterkódolás továbbra is UTF-8.
LANG=en_US.ISO-8859-1
Ez angol nyelvet állít be, az ország az Egyesült Államok, a karakterkódolás pedig
ISO-8859-1. Ez a karakterkészlet nem támogatja az euro pénznem jelét, de
hasznos lehet olyan programok esetében, amelyek még nincsenek felkészítve az
UTF-8 kódolás használatára. A karakterkészletet megadó karaktersorozatot (ami
a jelen esetben az ISO-8859-1 ) ezután a programok, például az Emacs értékeli
ki.
LANG=en_IE@euro
A fenti példa kifejezetten tartalmazza az euro karaktert egy nyelvi beállításban.
Szigorúan véve ez a beállítás mára túlhaladott, hiszen az UTF-8 szintén tartalmazza
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az euro szimbólumot. Csak akkor hasznos, ha a használni kívánt alkalmazás nem
támogatja az UTF-8 kódolást, csak az ISO-8859-15-öt.
A SuSEconfig beolvassa az /etc/sysconfig/language könyvtárban található
fájlokat és az /etc/SuSEconfig/profile, valamint az /etc/SuSEconfig/
csh.cshrc helyekre írja ki a szükséges módosításokat. Az /etc/SuSEconfig/
profile az /etc/profile-t olvassa vagy használja forrásul. Az /etc/
SuSEconfig/csh.cshrc-t az /etc/csh.cshrc használja forrásul. Ennek hatására a beállítások az egész rendszerre kiterjedően elérhetővé válnak.
A felhasználók felülbírálhatják a rendszer alapértelmezett értékeit, ha módosítják saját
~/.bashrc fájljaikat. Ha például a rendszerszintű en_US beállítás helyett a programok
üzeneteit spanyolul akarják látni, akkor az LC_MESSAGES=es_ES beállítást kell
megadniuk.

19.4.2 A nyelvi támogatás beállításai az ~/
.i18n fájlokban
Ha nincs megelégedve a rendszer területi beállításaival, akkor módosítsa az ~/.i18n
fájl beállításait a Bash parancsnyelvi szintaxisának megfelelően. A ~/.i18n bejegyzései felülírják a rendszer /etc/sysconfig/language helyen lévő alapértelmezett
beállításait. Használja ugyanazokat a változóneveket, csak az RC_ név prefixumot
hagyja el (például az RC_LANG helyett használja a LANG változót:
LANG=cs_CZ.UTF-8
LC_COLLATE=C

19.4.3 A nyelvi támogatás beállításai
Az alapszabály az, hogy az Üzenetek kategóriába eső fájlok csak a megfelelő nyelvi
könyvtárban (például en) tárolódnak, hogy legyen mire visszalépni. Ha a LANG változót
az en_US értékre állítja, viszont nem létezik az /usr/share/locale/en_US/
LC_MESSAGES könyvtárban a message fájl, akkor a rendszer az /usr/share/
locale/en/LC_MESSAGES fájlhoz tér vissza.
Visszalépési lánc is megadható, például bretonról franciára, vagy galíciairól spanyolra,
és onnan portugálra:
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LANGUAGE="br_FR:fr_FR"
LANGUAGE="gl_ES:es_ES:pt_PT"
Így állíthatók be a norvég variánsok (a Nynorsk és a Bokmål, további visszalépéssel a
sima no beállításra):
LANG="nn_NO"
LANGUAGE="nn_NO:nb_NO:no"
vagy
LANG="nb_NO"
LANGUAGE="nb_NO:nn_NO:no"
Ügyeljünk arra, hogy a norvég nyelv használata esetén az LC_TIME kezelése is eltér.
Egy lehetséges probléma, ha az ezres elválasztó karaktert nem helyesen ismeri fel a
rendszer. Ez akkor fordul elő, ha a LANG értéke csak egy kétbetűs nyelvi kódra van
állítva (pl. de), de a glibc által használt leírás az /usr/share/lib/de_DE/LC
_NUMERIC helyen található. Ilyenkor az LC_NUMERIC változót de_DE értékre kell
állítani, hogy az elválasztódefinícót helyesen lássa a rendszer.

19.4.4 További információk
• A GNU C Library referencia-kézikönyv „Területi beállítások és lokalizálás” c. fejezete. A glibc-info része.
• A Markus Kuhn által írt UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux. Jelenleg a
http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html címen található.
• Unicode-Howto, amelyet Bruno Haible írt:/usr/share/doc/howto/en/
html/Unicode-HOWTO.html.
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A SUSE Linux Enterprise® sokféle nyomtató használatát támogatja; többek hálózati
nyomtatókét is. A nyomtatók a YaST használatával és kézzel is beállíthatók. A nyomtatási feladatok elindításához és felügyeletéhez grafikus és parancssoros segédprogramok
egyaránt rendelkezésre állnak. Ha a nyomtató nem a várakozásoknak megfelelően
működik, tájékozódjon a következő részben: 20.9. szakasz - Hibaelhárítás (486. oldal).
A SUSE Linux Enterprise szabványos nyomtatási rendszere a CUPS. A CUPS igen
felhasználóorientált. Sok esetben kompatibilis az LPRng rendszerrel, vagy minimális
erőfeszítéssel adaptálható. Az LPRng-t a SUSE Linux Enterprise csak a kompatibilitás
érdekében tartalmazza.
A nyomtatók csoportosíthatók csatoló szerint (például USB vagy hálózati), illetve a
nyomtató által használt nyelv szerint. Egy nyomtató vásárlásakor győződjön meg róla,
hogy a nyomtató a hardver által támogatott csatolóval (pl. USB vagy párhuzamos port)
rendelkezik és megfelelő nyomtatónyelvet használ. A nyomtatók a nyomtatónyelv
szerint az alábbi három osztályba sorolhatók:
PostScript-nyomtatók
A PostScript az a nyomtatónyelv, amelyen Unix/Linux alatt a legtöbb nyomtatási
feladat elkészül és amelyet a belső nyomtatási rendszer feldolgoz. Ez a nyelv már
meglehetősen régi, de nagyon hatékony. Ha a PostScript-dokumentumokat a
nyomtató képes közvetlenül feldolgozni, és nem kell a nyomtatási rendszer egyéb
szakaszaiban átalakítani, akkor csökken a potenciális hibaforrások száma. Mivel
a PostScript-nyomtatókat komolyabb licencköltségek terhelik, ezek a nyomtatók
általában drágábbak, mint a PostScript-értelmező nélküliek.
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Szabványos nyomtató (PCL, ESC/P és hasonló nyelvekkel)
Bár ezek a nyomtatónyelvek igen régiek, továbbra is bővítik őket, hogy lefedjék a
nyomtatók új funkcióit. Ismert nyomtatónyelvek esetében a nyomtatási rendszer a
Ghostscript segítségével képes átalakítani a PostScript-feladatokat a megfelelő
nyomtatónyelvre. Ezt a feldolgozási fázist nevezzük értelmezésnek. A legismertebb
ilyen nyelv a PCL, amelyeket elsősorban HP-nyomtatók és klónjaik használnak,
illetve az ESC/P, amelyet pedig az Epson-nyomtatók. Ezeket a nyomtatónyelveket
általában támogatja a Linux és elfogadható minőségű nyomatot eredményeznek.
A nagyon új és speciális nyomtatóknak lehetnek olyan funkciói, amelyekkel a Linux
nem tud mit kezdeni, ugyanis a nyílt forráskódú fejlesztők még lehet, hogy dolgoznak e funkciók elérésén. Kivéve a HP által készített hpijs illesztőprogramokat,
jelenleg egy nyomtatógyártó sem készít Linux-illesztőprogramokat és teszi azt elérhetővé a Linux-disztribútorok számára nyílt forráskódú licenc keretében. A legtöbb
ilyen nyomtató a közepes árkategóriába esik.
Egyedi nyomtatók (rendszerint GDI-nyomtatók)
Ezek a nyomtatók nem támogatják a szokásos nyomtatónyelvek egyikét sem. A
saját, nem dokumentált nyomtatónyelvüket használják, amely a modell egy új kiadásának megjelenésekor változhat. Ezekhez a nyomtatókhoz általában csak windowsos illesztőprogramok állnak rendelkezésre. További információ: 20.9.1. szakasz
- Szabványos nyomtatónyelveket nem támogató nyomtatók (486. oldal).
Mielőtt új nyomtatót vásárolna, forduljon az alábbi forrásokhoz és ellenőrizze, hogy
milyen mértékben támogatják a megvenni szándékozott nyomtatót:
http://www.linuxprinting.org/
A LinuxPrinting.org nyomtatóadatbázis.
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
A Ghostscript weboldala.
/usr/share/doc/packages/ghostscript/catalog.devices
A mellékelt illesztőprogramok
Az online adatbázisok mindig a legfrissebb linuxos támogatási állapotot mutatják. Egy
Linux-disztribúció azonban csak a gyártáskor elérhető illesztőprogramokat tudja tartalmazni. Ennek megfelelően, előfordulhat, hogy egy pillanatnyilag „teljesen támogatott”
nyomtató a SUSE Linux Enterprise legutolsó kiadásának megjelenésekor még nem volt
ebben az állapotban. Más szavakkal, az adatbázisok nem hajszálpontosan jelzik az állapotot, de jó közelítést adnak.
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20.1 A nyomtatási rendszer
munkafolyamata
A felhasználó létrehoz egy nyomtatási feladatot. A nyomtatási feladat egyrészt a kinyomtatandó, másrészt a feladatkezelőnek szánt adatokból (például a nyomtató vagy
a nyomtatási sor neve) áll. Harmadrészt, bár ez nem kötelező, a szűrőnek szánt adatokat
is tartalmazhat, például nyomtatóspecifikus paramétereket.
Minden nyomtatóhoz létezik legalább egy nyomtatási sor. A nyomtatásisor-kezelő a
sorban tartja a nyomtatási feladatokat egészen addig, amíg a kívánt nyomtató készen
nem áll az adatok fogadására. Ha a nyomtató készen áll, akkor a nyomtatásisor-kezelő
elküldi az adatokat a szűrőbe, a végeredményt pedig a nyomtatóra.
A szűrő alakítja át a felhasználó által kinyomtatni kívánt adatokat (ASCII, PostScript,
PDF, JPEG stb.) nyomtatóspecifikus adatokká (PostScript, PCL, ESC/P stb). A nyomtató funkcióit a PPD-fájlok írják le. A PPD-fájlok nyomtatóspecifikus beállításokat
tartalmaznak a megfelelő paraméterekkel, amelyekkel ezek a funkciók bekapcsolhatók
a nyomtatón. A szűrőrendszer gondoskodik arról, hogy a felhasználó által kiválasztott
paraméterek be legyenek kapcsolva.
PostScript-nyomtató használata esetén a szűrőrendszer nyomtatóspecifikus PostScriptállománnyá alakítja az adatokat. Ehhez nincs szükség nyomtatóillesztőre. Nem
PostScript-nyomtató használata esetén a szűrőrendszer nyomtatóspecifikus adatokká
alakítja az adatokat a Ghostscript segítségével. Ehhez szükség van a nyomtatónak
megfelelő Ghostscript-illesztőprogramra. A háttérrendszer a szűrőtől megkapott adatokat
továbbadja a nyomtatónak.

20.2 Módszerek és protokollok
nyomtatók csatlakoztatására
A nyomtatók többféleképpen is csatlakoztathatók a rendszerhez. A CUPS nyomtatási
rendszer beállítása nem tesz különbséget a helyi és a hálózaton keresztül csatlakozó
nyomtatók között. Linux alatt a helyi nyomtatókat a nyomtatógyártó által biztosított
kézikönyvben leírtak szerint kell csatlakoztatni. A CUPS soros, USB-, párhuzamos és
SCSI-kapcsolatokat támogat. A nyomtatók csatlakoztatásáról további információ a tá-
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mogatási adatbázis (http://en.opensuse.org/SDB:CUPS_in_a_Nutshell)
CUPS dióhéjban című cikkében olvasható.
FIGYELEM: Vezetékes kapcsolatok megváltoztatása egy futó rendszerben
A nyomtatónak a számítógéphez csatlakoztatása közben ne feledje, hogy csak
az USB-eszközöket lehet működés közben csatlakoztatni és eltávolítani. A
rendszer ill. a nyomtató károsodásának megelőzése érdekében nem USB-csatlakozás esetén a rendszert le kell állítani.

20.3 A szoftver telepítése
A PPD (PostScript printer description, PostScript-nyomtatóleírás) az a számítógépes
nyelv, amelyen leírhatók a nyomtató tulajdonságai, például a felbontása, valamint az
egyéb jellemzői, például hogy van-e benne duplex egység. Ezekre a leírásokra a CUPS
többféle beállításánál is szükség van. PPD-fájl nélkül a nyomtatási adatok „nyers” formátumban kerülnek a nyomtatóra továbbításra, ami általában nem kívánatos. A SUSE
Linux Enterprise telepítése közben számos PPD-fájl kerül telepítésre, hogy még a
PostScript-támogatás nélküli nyomtatókat is lehessen használni.
PostScript-nyomtató beállításának a legjobb módja a megfelelő PPD-fájl beszerzése.
Számos PPD-fájl megtalálható a manufacturer-PPDs nevű csomagban, amely a
normál telepítés részeként automatikusan telepítődik. Lásd 20.8.3. szakasz - Különféle
csomagok PPD-fájljai (483. oldal) és 20.9.2. szakasz - Nincs megfelelő PPD-fájl egy
PostScript-nyomtatóhoz (487. oldal).
Az új PPD-fájlok az /usr/share/cups/model/ könyvtárba menthetők, vagy
felvehetők a YaST segítségével is a nyomtatási rendszerbe (lásd: „PPD-fájlok hozzáadása a YaST segítségével” szakasz (476. oldal)). Következésképpen a PPD-fájl kiválasztható telepítéskor.
Vigyázzon arra, ha a nyomtató gyártója teljes szoftvercsomagokat akar telepíttetni a
konfigurációs fájlok módosításán túl. Először is az ilyesfajta telepítés hatására elvész
a SUSE Linux Enterprise által biztosított támogatás, másodszor lehet, hogy a nyomtatási parancsok másképp viselkednek és a rendszer többé nem képes más gyártók eszközeit helyesen kezelni. Éppen ezért nem ajánlott a gyártók által biztosított szoftverek
telepítése.

472

Telepítési útmutató

20.4 Nyomtató beállítása
A YaST használható a géphez közvetlenül (jellemzően USB- vagy párhuzamos porton
keresztül csatlakozó) helyi nyomtató beállítására. A YaST-tal ezenfelül PPD (PostScript
Printer Description) fájlok is hozzárendelhetők a nyomtatóhoz.

20.4.1 Helyi nyomtatók beállítása
Ha a bejelentkezéskor a rendszer egy még be nem állított helyi nyomtatót észlel, akkor
a beállításhoz elindul a YaST. A YaST képes automatikusan beállítani a nyomtatót, ha
a párhuzamos vagy USB port beállítható automatikusan és a csatlakoztatott nyomtató
érzékelhető. A nyomtató-adatbázisnak tartalmaznia kell a nyomtató azonosító karaktersorozatát, amelyet a YaST lekér az automatikus hardverfelismerés közben.
Ha a nyomtató típusa ismeretlen, vagy automatikusan nem érzékelhető, akkor kézzel
kell beállítani. Két fő oka lehet annak, ha a nyomtatót nem sikerül automatikusan felismerni:
• A nyomtató nem megfelelően azonosítja magát. Ez jellemzően nagyon régi eszközök
esetében fordul elő. Próbálja meg a nyomtatót beállítani a „Kézi beállítás” szakasz
(473. oldal) részben leírtak szerint.
• Ha a kézi beállítás sem működik, akkor lehet, hogy a számítógép és a nyomtató
nem tudnak kommunikálni. Ellenőrizze a vezetékeket és csatlakozókat és győződjön
meg róla, hogy a nyomtató megfelelően van csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, akkor
lehet, hogy a gond nem is a nyomtatóval van, hanem az USB- vagy párhuzamos
porttal.

Kézi beállítás
A nyomtató kézi beállításához válassza ki a YaST vezérlőközpont Hardver > Nyomtató
menüpontját. Ennek hatására megnyílik a fő Nyomtató beállítása ablak, amelyben a
felismert eszközök a felső részben láthatók. Az alsó részben az eddig beállított nyomtatási sorok láthatók (a nyomtatási sorokról további információ: 20.1. szakasz - A
nyomtatási rendszer munkafolyamata (471. oldal)). Ha egy nyomtatót sem sikerült felismerni, akkor a konfigurációs ablak mindkét része üres. A Szerkesztés gombbal módosítható egy már felsorolt nyomtató konfigurációja, illetve a Hozzáadás gombbal állítható
be egy automatikusan fel nem ismert nyomtató. A meglévő beállítások szerkesztése
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során ugyanazokat a párbeszédablakokat kell használni, mint a Helyi nyomtató kézi
beállítása (474. oldal) esetén.
A Nyomtató beállítása ablakban a meglévő bejegyzések törlése is elvégezhető. Az
Egyéb gombra kattintva egy speciális lehetőségeket tartalmazó lista nyílik meg. Az
Érzékelés újraindítása parancs kézzel indítja az automatikus nyomtatófelismerési folyamatot. Ha a géphez egynél több nyomtató van kötve, vagy egy nyomtatóhoz egynél
több nyomtatási sor van beállítva, akkor az aktív elem megadható alapértelmezettként.
A Szakértői CUPS beállítások és a IPP-figyelés módosítása speciális beállítási lehetőségeket biztosítanak. Ennek részletei: 20. fejezet - Nyomtatók üzemeltetése (469. oldal).
20.1 eljárás Helyi nyomtató kézi beállítása
TIPP: YaST nyomtatási teszt
Annak érdekében, hogy minden tökéletesen működjön, próbálja ki a nyomtatót a beállítás után a YaST tesztfunkciójával. A tesztoldal ezenfelül fontos információt nyújt az éppen vizsgált konfigurációról is. Ha a kimenet hibás, például több, szinte teljesen üres oldal jelenik meg, akkor állítsa le a nyomtatót:
először vegye ki az összes papírt a nyomtatóból, majd állítsa le a YaST nyomtatótesztjét.
1 Indítsa el a YaST-ot, majd válassza ki a Hardver > Nyomtató menüpontot a
Nyomtató beállítása párbeszédablak megnyitásához.
2 Kattintson a Hozzáadás gombra a Nyomtató típusa ablak megnyitásához.
3 Válassza ki a Közvetlenül csatlakoztatott nyomtatók menüpontot.
4 Adja meg a portot, amelyhez a nyomtató csatlakozik (általában USB- vagy párhuzamos port), és a következő beállítási képernyőn válassza ki az eszközt. Ezen
a ponton jó ötlet a Nyomtatókapcsolat ellenőrzése. Ha problémákat észlel, válassza
ki a megfelelő eszközt, vagy a Vissza gombbal lépjen vissza az előző párbeszédablakba.
5 A Nyomtatósor neve részben állítson be egy nyomtatási sort. A Név a nyomtatáshoz érték megadása kötelező. Érdemes felismerhető nevet használni – ezzel a
névvel lesz azonosítva később a nyomtató az alkalmazások nyomtatási ablakaiban.
A Nyomtató leírása és Nyomtató helye részekben további információt adhat meg
a nyomtatóról. Ezek megadása nem kötelező, de hasznos lehet, ha a géphez
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egynél több nyomtató csatlakozik, vagy nyomtatókiszolgálót használ. A Helyi
szűrés legyen megjelölve – helyi nyomtatóknál erre szükség van.
6 A Nyomtatótípus részben adja meg a nyomtatót Gyártó és Típus szerint. Ha a
nyomtató nem található, akkor még mindig megpróbálhatja kiválasztani az Ismeretlen gyártó elemet a gyártólistából, és kiválasztani egy megfelelő standard
nyomatónyelvet (a nyomtatót vezérlő parancsnyelvet) a modellek listájából (azzal
kapcsolatban, hogy a nyomtató milyen nyelveket ismer, forduljon a nyomtató
dokumentációjához). Ha ez sem működik, akkor forduljon a „PPD-fájlok hozzáadása a YaST segítségével” szakasz (476. oldal) részhez, hátha az az eljárás segít.
7 A Beállítás képernyő összegzi a nyomtató beállításait. Szintén ez a párbeszédablak
jelenik meg, ha a YaST-modul első képernyőjén egy már létező nyomtató beállításainak szerkesztését választja.
20.1 ábra Nyomtatóbeállítások összegzése

Az összegzés az alábbi részekből áll, amelyek a Szerkesztés paranccsal módosíthatók:
• A Név és alapbeállítások, Nyomtatótípus és Kapcsolat részek bejegyzései
módosíthatók az alábbi eljárással.
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• A PPD-fájllal kapcsolatos további részletek: „Alternatív PPD-fájl kiválasztása a YaST segítségével” szakasz (476. oldal)
• A Szűrőbeállítások részben finomhangolhatók a nyomtató beállításai. Itt
módosíthatók az olyan paraméterek, mint a Oldalméret, Színmód és a Felbontás.
• Alapértelmezés szerint minden felhasználó jogosult használni a nyomtatókat.
A Korlátozások beállításai részben felsorolhatók azok a felhasználók, akik
számára tilos a nyomtató használata, vagy éppen azok, akik számára engedélyezett.
• Az Állapot és címoldalak beállításai részben például kikapcsolható a
nyomtató az állapotának módosításával, illetve megadható, hogy az egyes
nyomtatási feladatok után legyen-e nyomtatva Kezdő címoldal és Záró címoldal (az alapértelmezett beállítás az, hogy ne).

PPD-fájlok hozzáadása a YaST segítségével
Ha a nyomtató nem látható a Nyomtatótípus ablakban, akkor hiányzik a típushoz tartozó
PPD- (PostScript Printer Description) fájl (további információ a PPD-fájlokról: 20.3.
szakasz - A szoftver telepítése (472. oldal)). A PPD-fájlok hozzáadása az adatbázishoz
paranccsal felvehető egy PPD-fájl a helyi fájlrendszerből, illetve egy FTP- vagy HTTPkiszolgálóról.
A nyomtatóhoz tartozó PPD-fájlokat vagy közvetlenül a gyártótól, vagy a nyomtató
illesztőprogram CD-jéről lehet beszerezni (részletek: 20.9.2. szakasz - Nincs megfelelő
PPD-fájl egy PostScript-nyomtatóhoz (487. oldal)). A PPD-fájlok egy alternatív forrása
a http://www.linuxprinting.org/ címen található „Linux nyomtatási adatbázis”. Amikor PPD-fájlokat tölt le a linuxprinting.org címről, ne feledje, hogy itt
mindig a legfrissebb Linux-támogatási állapot látható, ami nem feltétlenül egyezik meg
a SUSE Linux Enterprise támogatási szintjével.

Alternatív PPD-fájl kiválasztása a YaST segítségével
Számos nyomtatótípushoz egynél több PPD-fájl is rendelkezésre áll. A nyomtató beállításakor a YaST általános szabályként az ajánlott jelzést viselőt választja ki alapértelmezettként. A nyomtatóhoz használható PPD-fájlok listájának lekéréséhez válassza
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ki a PPD-fájl menüpontot Beállítás részben, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
Lásd: 20.1. ábra - Nyomtatóbeállítások összegzése (475. oldal)
Általában nincs szükség a PPD-fájl megváltoztatására – a YaST által kiválasztott PPDfájl biztosítja a legjobb eredményeket. Ha azonban például színes nyomtatót csak feketefehérben kíván használni, akkor a legkényelmesebb megoldás egy olyan PPD-fájl
használata, amelyik eleve nem is támogatja a színes nyomtatást. Ha teljesítményproblémákat tapasztal egy PostScript-nyomtatónál grafikák nyomtatása esetén, akkor segíthet,
ha a PostScript PPD-fájl helyett PCL PPD-fájlt használ (már persze csak akkor, ha a
nyomtató érti a PCL nyomtatónyelvet).

20.4.2 Hálózati nyomtatók beállítása a YaST
segítségével
A hálózati nyomtatókat nem lehet automatikusan felismertetni. Ezeket kézzel kell beállítani a YaST Nyomtató moduljával. A hálózati beállításoktól függően lehet nyomtatókiszolgálóra nyomtatni (CUPS, LPD, SMB vagy IPX), vagy közvetlenül egy hálózati
nyomtatóra (lehetőleg TCP-n keresztül). A hálózati nyomtató beállításának részleteivel
kapcsolatban forduljon a hálózati rendszergazdához.
20.2 eljárás Hálózati nyomtató beállítása a YaST segítségével
1 Indítsa el a YaST-ot, majd válassza ki a Hardver > Nyomtató menüpontot a
Nyomtató beállítása párbeszédablak megnyitásához.
2 Kattintson a Hozzáadás gombra a Nyomtató típusa ablak megnyitásához.
3 A Hálózati nyomtatók menüpontra kattintva megjelenik egy párbeszédablak,
amelyben megadhatja a hálózati rendszergazda által biztosított további részleteket.

20.5 Hálózati nyomtatók
A hálózati nyomtatók többféle protokollt is támogatnak, némelyikük akár egyidőben
is. Bár a támogatott protokollok többsége szabványosított, egyes gyártók kibővítik
(módosítják) a szabványt, mivel olyan rendszereket tesztelnek, amelyek nem tökéletesen
valósítják meg a szabványt, vagy mert a szabványból hiányzó funkciókat akarnak biztosítani. Ezután a gyártók bizonyos operációs rendszerekhez biztosítanak illesztőprogramokat és megszüntetik e rendszerek alatt a problémákat. Sajnos, Linux-illesztőprogNyomtatók üzemeltetése
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ramokat ritkán adnak a nyomtatókhoz. A jelenlegi helyzet szerint nem lehet nyugodtan
feltételezni azt, hogy minden protokoll kifogástalanul működik Linux alatt. Éppen ezért
lehet, hogy kísérletezni kell a különféle beállításokkal egy működő konfiguráció kialakításához.
FONTOS: Távoli hozzáférési beállítások
A cupsd alapértelmezésben csak a belső hálózati csatolókon (localhost) figyel.
Ahhoz, hogy figyelje a külső hálózatot, a CUPS hálózati nyomtatókiszolgáló
beállításakor az /etc/cups/cupsd.conf fájlban található Listen irányelvet
kell módosítani.
A CUPS a socket, LPD, IPP és smb protokollokat támogatja.
socket
A socket egy olyan kapcsolatra utal, amelyben az adatok egy internetes socketbe
kerülnek továbbításra, előzetes SSL adat-kézfogás elvégzése nélkül. A leggyakrabban használt socket portszámok a 9100és a 35. Az eszköz URI (egységes erőforrásazonosító) szintaxisa: socket://a_nyomtató_IP-címe:port, példa:
socket://192.168.2.202:9100/.
LPD (line printer daemon, sornyomtató démon)
Az igazoltan sikeres LPD protokollt az RFC 1179 írja le. E protokoll keretében a
tényleges nyomtatási adatok előtt a feladatokkal kapcsolatos kiegészítő információ,
például a sor azonosítója kerül továbbításra. Éppen ezért, ha az LPD protokoll
szolgál az adatok átvitelére, a nyomtatási sor nevét mindig meg kell adni. A különféle nyomtatógyártók megvalósításai általában elég rugalmasak ahhoz, hogy bármilyen nevet elfogadjanak nyomtatási sorként. Ha szükséges, a nyomtató kézikönyve
megadja, hogy milyen nevet kell használni. Gyakori az LPT, LPT1, LP1 vagy hasonló nevek használata. Természetesen a CUPS rendszerben egy másik Linux vagy
UNIX-gép LPD-sora is beállítható. Az LPD szolgáltatás portszáma 515. Egy eszköz
URI példa:lpd://192.168.2.202/LPT1.
IPP (Internet printing protocol, internetes nyomtatási protokoll)
Az IPP a HTTP protokollra épülő, viszonylag új (1999-es) szabvány. Az IPP
használata esetén a többi protokollnál is több feladatspecifikus adat kerül továbbításra. A CUPS belső adatátvitelre az IPP-t használja. Ez a két CUPS-kiszolgáló
közötti továbbítási sorok ajánlott protokollja. A nyomtatási sor nevét pontosan kell
megadni ahhoz, hogy az IPP helyesen működjön. Az IPP portszáma 631. Egy
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eszköz URI példa: ipp://192.168.2.202/ps és
ipp://192.168.2.202/printers/ps.
SMB (windowsos megosztás)
A CUPS lehetővé teszi windowsos megosztásokon keresztüli nyomtatást is. Erre
az SMB nevű protokoll szolgál. Az SMB által használt portszámok: 137, 138,
139. Egy eszköz URI példa:
smb://user:password@workgroup/smb.example.com/printer,
smb://user:password@smb.example.com/printer, and
smb://smb.example.com/printer.
A nyomtató által támogatott protokollt még a beállítás előtt meg kell állapítani. Ha a
gyártó nem biztosítja a szükséges információt, akkor az nmap parancs (az nmap csomag
része) használható a protokoll meghatározására. Az nmap a nyitott portokat ellenőrzi.
Például:
nmap -p 35,137-139,515,631,9100-10000 printerIP

20.5.1 A CUPS beállítása parancssori
eszközök segítségével.
Amellett, hogy a CUPS paraméterei a YaST segítségével is megadhatók egy hálózati
nyomtató beállításakor, a CUPS parancssori eszközökkel (pl. lpadmin, lpoptions)
is beállítható. Szükség lesz egy eszköz URI-re, amely a háttérrendszerből (pl. USB) és
paraméterekből áll, mint pl. /dev/usb/lp0. A teljes URI például lehet:
parallel:/dev/lp0 (az első párhuzamos portra csatlakozó nyomtató) vagy
usb:/dev/usb/lp0 (az első USB-portra csatlakozó érzékelt nyomtató).
Az lpadmin paranccsal a CUPS kiszolgálóadminisztrátor osztály- és nyomtatási sorokat vehet fel, törölhet vagy kezelhet. Nyomtatási sor hozzáadásához használja a következő szintaxist:
lpadmin -p queue -v device-URI -P PPD-file -E

Ekkor az eszköz (-v) sorként (-p) áll rendelkezésre a megadott PPD-fájl (-P)
használatával. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató kézi beállításához ismernie kell a PPDfájl és az eszköz nevét.
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A -E ne legyen az első paraméter. A CUPS összes parancsánál az első paraméterként
megadott -E titkosított kapcsolatot állít be. A nyomtató engedélyezéséhez az -E paramétert az alábbi példához hasonlóan kell használni:
lpadmin -p ps -v parallel:/dev/lp0 -P \
/usr/share/cups/model/Postscript.ppd.gz -E

A következő példa egy hálózati nyomtatót állít be:
lpadmin -p ps -v socket://192.168.2.202:9100/ -P \
/usr/share/cups/model/Postscript-level1.ppd.gz -E

Az lpadmin további paramétereivel kapcsolatban lásd az lpadmin kézikönyvoldalát.
A rendszer telepítése közben bizonyos paramétereket alapértékekre állít be a telepítőprogram. Ezek a beállítások minden egyes nyomtatási feladat esetében módosíthatók
(a használt nyomtatási eszköztől függően). Az alapértelmezett értékek módosítására a
YaST is használható. Parancssori eszközökkel az alapértelmezett értékek az alábbi
módon állíthatók át:
1 Először is írassa ki az összes paramétert:
lpoptions -p queue -l

Példa:
Resolution/Output Resolution: 150dpi *300dpi 600dpi

Az aktív alapértelmezett értéket az előtte álló csillag (*) karakter azonosítja.
2 Módosítsa a paramétert az lpadmin paranccsal:
lpadmin -p queue -o Resolution=600dpi

3 Ellenőrizze az új beállítást:
lpoptions -p queue -l
Resolution/Output Resolution: 150dpi 300dpi *600dpi

Ha egy normál felhasználó az lpoptions parancsot futtatja, akkor a beállítások az
~/.lpoptions fájlba íródnak. A root beállítások az /etc/cups/lpoptions
fájlba íródnak.
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20.6 Grafikus nyomtatási felületek
Az olyan eszközök, mint az xpp, vagy a kprinter nevű KDE-program, grafikus felületet
biztosítanak a sorok kiválasztásához, valamint a CUPS szabványos paramétereinek, illetve a PPD-fájlból származó nyomtatóspecifikus paraméterek beállításához. A kprinter
használható alap nyomtatási felületként nem-KDE alkalmazásokhoz is. Ehhez a
kprinter vagy kprinter --stdin parancsot kell megadni az alkalmazások
nyomtatási párbeszédablakában. Azt, hogy a kettő közül melyiket kell használni, az
határozza meg, hogy viszi át az alkalmazás az adatokat – egyszerűen próbálja ki, melyik
eredményezi a KPrinter elindulását. Helyes beállítás esetén az alkalmazás meghívja a
kprinter párbeszédablakát minden egyes alkalommal, amikor elküld egy nyomtatási
feladatot. A nyomtatási sor tehát a párbeszédablakból választható ki és itt adhat meg
egyéb nyomtatási beállításokat is. Ehhez viszont az szükséges, hogy az alkalmazás saját
nyomtatóbeállítása ne ütközzön a kprinterével, illetve hogy a nyomtatási paraméterek
csak a kprinter segítségével legyenek módosítva, ha már be lettek állítva.

20.7 Nyomtatás parancssorból
A parancssorból végzett nyomtatáshoz adja ki az lp -d sor_neve fájlnév parancsot úgy, hogy a sor_neve és a fájlnév helyére behelyettesíti a megfelelő neveket.
Egyes alkalmazások az lp parancsra támaszkodnak a nyomtatás során. Ebben az esetben
írja be a megfelelő parancsot az alkalmazás nyomtatási párbeszédablakába (de általában
nem kell megadni a fájlnév paramétert): például lp -d sor_neve.

20.8 A SUSE Linux Enterprise speciális
jellemzői
A CUPS némely funkciói átalakításra kerültek a SUSE Linux Enterprise rendszerben.
Az alábbiakban végigvesszük a legfontosabb módosításokat.
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20.8.1 CUPS-kiszolgáló és a tűzfal
A SUSE Linux Enterprise alapértelmezett telepítésének elvégzése után a SuSEfirewall2
aktív és a külső hálózati eszközök úgy vannak beállítva, hogy a bejövő forgalmat
blokkoló külső zónában legyenek. A CUPS használatakor ezeket az alapértelmezett
beállításokat módosítani kell. A SUSEfirewall2 konfigurálásával kapcsolatban további
információk: 39.4. szakasz - SuSEfirewall2 (784. oldal).

CUPS-kliens
A CUPS kliens általában egy normál, a tűzfal mögött található munkaállomáson fut.
Ebben az esetben ajánlott a külső hálózati eszközöket úgy beállítani, hogy a belső
zónában legyenek, így a munkaállomás elérhető lesz a hálózaton belül.

CUPS-kiszolgáló
Ha a CUPS-kiszolgáló egy tűzfallal védett hálózat része, akkor a külső hálózati eszközt
úgy kell beállítani, hogy a tűzfal belső zónájában legyen. Ha a külső zóna része,
akkor a 631-es TCP- és UDP-portokat ki kell nyitni, hogy a CUPS-kiszolgáló látsszon
a hálózaton.

20.8.2 Változások a CUPS nyomtatási
szolgáltatásban
Általánosított funkcionalitás a BrowseAllow és
BrowseDeny esetében
A BrowseAllow és BrowseDeny hozzáférési jogosultságai a cupsd-hez küldött
minden csomagra érvényesek. Az /etc/cups/cupsd.conf alapértelmezett beállításai az alábbiak:
BrowseAllow @LOCAL
BrowseDeny All

és
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<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 127.0.0.2
Allow From @LOCAL
</Location>

Ily módon csak a LOCAL gépek érhetik el a CUPS-kiszolgáló cupsd démonját. A
LOCAL gépek azok, amelyek IP-címei egy nem-PPP csatolóhoz tartoznak (azok a csatolók, amelyek IFF_POINTOPOINT jelzői nincsenek beállítva) és amelyek IP-címei
ugyabba az alhálózatba esnek, mint a CUPS-kiszolgáló. Minden más gép csomagjai
azonnal eldobásra kerülnek.

A cupsd alapértelmezésben aktiválva van
Normál telepítés során a cupsd automatikusan aktiválásra kerül, így kényelmesen elérhetők a CUPS hálózati kiszolgálók nyomtatási sorai, további kézi beavatkozás nélkül
is. Az „Általánosított funkcionalitás a BrowseAllow és BrowseDeny esetében ”
szakasz (482. oldal) elemei e funkció létfontosságú előfeltételei, különben a biztonság
nem elegendő a cupsd automatikus aktiválásához.

20.8.3 Különféle csomagok PPD-fájljai
A YaST nyomtatókonfigurációs modulja a CUPS sorait kizárólag az /usr/share/
cups/model könyvtárban talált PPD-fájlok alapján állítja be. A nyomtatómodellhez
tartozó megfelelő PPD-fájlok meghatározásához a YaST összehasonlítja a hardverfelismerés során megállapított gyártó- és modellnevet a rendszer/usr/share/cups/
model könyvtárában található PPD-fájlokban lévőkkel. E célból a YaST nyomtatókonfiguráció létrehoz a PPD-fájlokból kinyert gyártó- és modelladatokból egy adatbázist.
Amikor kiválaszt egy nyomtatót a gyártók és modellek listájából, akkor az adott gyártóhoz és modellhez tartozó PPD-fájlt kapja meg.
A kizárólag a PPD-fájlokra épülő, minden más információforrást mellőző beállítás
előnye, hogy az /usr/share/cups/model könyvtárban található PPD-fájlok
szabadon módosíthatók. A YaST nyomtatókonfigurációs modulja felismeri a változásokat és újragenerálja a gyártó- és modelladatbázist. Ha például csak PostScriptnyomtatókkal rendelkezik, akkor általában nincs szükség a cups-drivers csomag
Foomatic PPD-fájljaira, vagy a cups-drivers-stp csomag Gimp-Print PPD-fájljaira. Ehelyett a PostScript-nyomtatók PPD-fájljai közvetlenül bemásolhatók az /usr/
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share/cups/model könyvtárba (ha hiányoznának a manufacturer-PPDs
csomagból), így optimálisan állíthatók be a meglévő nyomtatók.

A cups csomag CUPS PPD-fájljai
A cups csomagban található általános PPD-fájlok ki lettek bővítve megfelelően átalakított Foomatic PPD-fájlokkal PostScript L1 és L2 nyomtatókhoz:
• /usr/share/cups/model/Postscript-level1.ppd.gz
• /usr/share/cups/model/Postscript-level2.ppd.gz

A cups-drivers csomag PPD-fájljai
A nem PostScript nyomtatókhoz általában a Foomatic nyomtatószűrő (foomatic-rip)
kerül felhasználásra a Ghostscripttel együtt. A megfelelő Foomatic PPD-fájlokhoz a
*NickName: ... Foomatic/Ghostscript driver és a *cupsFilter:
... foomatic-rip bejegyzések tartoznak. Ezek a PPD-fájlok a cups-drivers
csomag részei.
A YaST akkor preferálja a Foomatic PPD-fájlt, ha a *NickName: ... Foomatic
... (javasolt) Foomatic PPD-fájl megfelel a nyomtatómodellnek és a
manufacturer-PPDs csomag nem tartalmaz jobban megfelelő PPD-fájlt (lásd
alább).

A cups-drivers-stp csomag Gimp-Print PPD-fájljai
Számos nem-PostScript nyomtató esetén a foomatic-rip helyett a Gimp-Print
rastertoprinter CUPS-szűrője is használható. Ez a szűrő és a megfelelő GimpPrint PPD-fájlok a cups-drivers-stp csomagban találhatók. A Gimp-Print PPDfájlok az /usr/share/cups/model/stp/ könyvtárban találhatók és a
*NickName: ... CUPS+Gimp-Print, valamint *cupsFilter: ...
rastertoprinter bejegyzések tartoznak hozzájuk.
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A nyomtatógyártók PPD-fájljai a
manufacturer-PPDs csomagban
A manufacturer-PPDs csomag a nyomtatógyártók saját, megfelelően liberális licencfeltételek mellett kiadott PPD-fájljait tartalmazzák. A PostScript-nyomtatókat célszerű a gyártó PPD-fájljával beállítani, mivel ez a fájl lehetővé teszi a PostScriptnyomtató összes funkciójának kihasználását. A YaST előnyben részesíti a
manufacturer-PPDs csomagban található PPD-fájlokat, feltéve, hogy az alábbi
feltételek teljesülnek:
• A hardverfelismerés során azonosított gyártó és modell egyezik a
manufacturer-PPDs csomag PPD-fájljában található információval.
• A manufacturer-PPDs csomagból származó PPD-fájl a nyomtatómodellhez
tartozó egyetlen megfelelő PPD-fájl, vagy pedig létezik egy Foomatic PPD-fájl is,
*NickName: ... Foomatic/Postscript (javasolt) bejegyzéssel,
amelyik szintén megfelel a nyomtatómodellnek.
Ennek megfelelően a YaST nem alkalmazza a manufacturer-PPDs csomag PPDfájlját, ha az alábbiak teljesülnek:
• A manufacturer-PPDs csomag PPD-fájlja nem egyezik a gyártóval és modellel.
Ez akkor történhet meg, ha a manufacturer-PPDs csomag csak egy PPD-fájlt
tartalmaz a hasonló modellekhez, például ha nincs külön PPD-fájl egy modellsorozat
egyes tagjaihoz, hanem a modell neve a Funprinter 1000 series módon
van megadva a PPD-fájlban.
• A Foomatic PostScript PPD nem a javasolt. Ez olyankor lehet, ha a nyomtatómodell
nem működik elég hatékonyan PostScript-módban, például nem megbízható, mert
túl kevés memória van benne, vagy lassú, mert a processzora túl gyenge. Lehet
továbbá, hogy a nyomtató alapértelmezésben nem támogatja a PostScript használatát,
például mert a PostScript-támogatás egy külön megvásárolható modul.
Ha a manufacturer-PPDs csomag PPD-fájlja megfelel egy PostScript-nyomtatóhoz,
de a YaST a fenti okok miatt nem állítja be, akkor válassza ki a megfelelő nyomtatómodell kézzel a YaST-ban.
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20.9 Hibaelhárítás
Az alábbi szakaszok a nyomtatóhardver és -szoftver leggyakoribb problémáit tekintik
át, valamint bemutatják a megoldás módját vagy lehetőséget adnak a megkerülésükre.
Szó lesz a GDI-nyomtatókról, a PPD-fájlokról és a portbeállításokról, valamint a hálózati nyomtatókkal kapcsolatos legjellemzőbb gondokról, a rossz nyomtatási kimenetekről
valamint a sorkezelésről.

20.9.1 Szabványos nyomtatónyelveket nem
támogató nyomtatók
A szabványos nyomtatónyelveket nem támogató, csak speciális vezérlőszekvenciákkal
szabályozható nyomtatókat GDI-nyomtatóknak szokás hívni. Ezek a nyomtatók csak
azon operációsrendszer-verziók alatt használhatók, amelyekhez a gyártó biztosít illesztőprogramot. A GDI a Microsoft* által grafikus eszközökhöz kifejlesztett programozási
felület. A gyártók általában csak a Windowshoz adnak illesztőprogramot és mivel a
Windows-illesztő a GDI-felületet használja, ezeket a nyomtatókat szintén GDI-nyomtatóknak szokás hívni. A tényleges problémát nem a programozási felület jelenti, hanem
az a tény, hogy a GDI-nyomtatók csak az adott nyomtatómodell egyedi nyomtatónyelvével vezérelhetők.
Egyes nyomtatók átkapcsolhatók, hogy GDI-módban működjenek, vagy a szabványos
nyomtatónyelvek valamelyikével. Ha lehetséges, nézze meg a nyomtató kézikönyvét.
Bizonyos modelleknél az átkapcsoláshoz szükség van egy speciális Window-szoftverre
(figyeljen rá, hogy a Windows-illesztő lehet, hogy minden alkalommal visszaállítja a
nyomtatót GDI-módra, ha Windowsból nyomtat). Más GDI-nyomtatókhoz vannak
szabványos nyomtatónyelvi bővítőmodulok.
Egyes gyártók egyedi illesztőprogramokat biztosítanak GDI-nyomtatóikhoz. Az egyedi
illesztőprogramok hátránya, hogy nincs garancia arra, hogy ezek működnek a telepített
nyomtatórendszerrel, és hogy megfelelők a különféle hardverplatformokhoz. A szabványos nyomtatónyelveket támogató nyomtatók ezzel szemben nem függenek a nyomtatási rendszer egy adott változatától, sem a használt hardverplatformtól.
Az egyedi Linux-illesztőprogramok munkára bírása helyett lehet, hogy költséghatékonyabb megoldás egy támogatott nyomtató vásárlása. Ez megoldja az illesztőprogram
problémáját egyszer és mindenkorra: nincs többé szükség speciális illesztőprogramok
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telepítésére és beállítására, valamint a nyomtatási rendszer fejlesztései miatt új illesztőprogram-verziók beszerzésére.

20.9.2 Nincs megfelelő PPD-fájl egy
PostScript-nyomtatóhoz
Ha a manufacturer-PPDs csomag nem tartalmaz megfelelő PPD-fájlt egy
PostScript-nyomtatóhoz, akkor használható a nyomtatógyártó illesztőprogram CD-jén
található PPD-fájl, vagy letölthető egy alkalmas PPD-fájl a nyomtatógyártó weboldaláról.
Ha a PPD-fájl ZIP-archívum (.zip) vagy önkicsomagoló ZIP-archívum (.exe) formájában érkezik, akkor csomagolja ki az unzip paranccsal. Először tekintse meg a PPDfájl licencfeltételeit. Ezután a cupstestppd segédprogrammal ellenőrizze, hogy a
PPD-fájl megfelel-e az „Adobe PostScript Printer Description File Format Specification,
version 4.3.” specifikáció előírásainak. Ha a segédprogram „FAIL” eredményt ad vissza,
akkor a PPD-fájlban komoly hibák vannak, és komoly hibákra lehet számítani a
nyomtatásnál is. A cupstestppd által azonosított problémákat lehetőleg meg kell
szüntetni. Ha szükséges, kérjen helyes PPD-fájlt a nyomtató gyártójától.

20.9.3 Párhuzamos portok
A legbiztonságosabb megközelítés a nyomtatót közvetlenül az első párhuzamos portra
kötni és az alábbi beállításokat megadni a BIOS-ban:
• I/O-cím: 378 (hexadecimális)
• Megszakítás: mindegy
• Mód: Normál, SPP vagy Csak kimenet
• DMA: letiltva
Ha a nyomtató a fenti beállítások ellenére sem érhető el a párhuzamos porton, akkor
írja be az I/O-címet közvetlenül az /etc/modprobe.conf fájlba 0x378 formában.
Ha két párhuzamos port van, amelyek I/O-címei 378 és 278 (hexadecimális), akkor
ezeket 0x378,0x278 formában adja meg.
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Ha a 7. megszakítás szabad, akkor az az alább bemutatott módon aktiválható (20.1.
példa - /etc/modprobe.conf: Az első párhuzamos port megszakítási módja
(488. oldal)). A megszakítási mód aktiválása előtt ellenőrizze a/proc/interrupts
fájlban, hogy mely megszakítások vannak már használatban. Csak az éppen használt
megszakítások kerülnek megjelenítésre. Ez függhet attól, hogy mely hardverelemek
aktívak. A párhuzamos port megszakítását más eszköz nem használhatja. Ha nem biztos
a dolgában, használja a lekérdezéses (polling) módot az irq=none beállítással.
20.1 példa /etc/modprobe.conf: Az első párhuzamos port megszakítási módja
alias parport_lowlevel parport_pc
options parport_pc io=0x378 irq=7

20.9.4 Hálózati nyomtatók csatlakoztatása
Hálózati problémák azonosítása
Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez. Tesztelési célból állítsa
be a nyomtatót helyi nyomtatóként. Ha így működik, akkor a probléma a hálózatban
lesz.
A TCP/IP-hálózat ellenőrzése
A TCP/IP-hálózatnak és a névfeloldásnak működnie kell.
Távoli elérés ellenőrzése
A cupsd alapértelmezésben csak a belső hálózati illesztőkön figyel (localhost).
Ellenőrizze, hogy az /etc/cups/cupsd.conf fájl Listen irányelvében
(irányelveiben) engedélyezett-e a hozzáférés a külső hálózatról:
Listen 192.168.2,*:631

Tűzfalbeállítások ellenőrzése
A CUPS-kiszolgálónak vagy a belső tűzfalzónában kell lennie, vagy ha a külső
zónában van, akkor képesnek kell lennie adatok küldésére és fogadására a 631-es
UDP- és TCP-porton keresztül.
Távoli lpd ellenőrzése
Az alábbi paranccsal ellenőrizhető, hogy létesíthető-e TCP-kapcsolat agép neve
gépen futó lpd-vel (port 515):
netcat -z host 515 && echo ok || echo failed
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Ha az lpd felé nem létesíthető kapcsolat, akkor lehet, hogy az lpd nem fut, vagy
valamilyen gond van a hálózattal.
A·root·felhasználó nevében adja ki az alábbi parancsot egy (várhatóan jó hosszú)
állapotjelentés lekéréséhez a távoli gép_neve gépen található sorról (queue),
feltéve, hogy az lpd aktív és a gép elfogadja a kéréseket:
echo -e "\004queue" \
| netcat -w 2 -p 722 host 515

Ha az lpd nem válaszol, akkor lehet, hogy nem fut, vagy valamilyen gond van a
hálózattal. Ha·az·lpd·válaszol, akkor a válaszból ki kell derülnie, hogy miért nem
lehet nyomtatni a gép_neve gépsorára (queue). Ha a 20.2. példa - Az lpd hibaüzenete (489. oldal) példában bemutatotthoz hasonló választ kap, akkor a problémát a távoli lpd okozza.
20.2 példa Az lpd hibaüzenete
lpd: your host does not have line printer access
lpd: queue does not exist
printer: spooling disabled
printer: printing disabled

Távoli cupsd ellenőrzése
A CUPSD hálózati kiszolgáló alapértelmezésben 30 másodpercenként meghirdeti
magát a 631-es UDP-porton. Így a következő parancs használható annak kiderítésére, hogy működik-e CUPS hálózati kiszolgáló a hálózaton.
netcat -u -l -p 631 & PID=$! ; sleep 40 ; kill $PID

Ha létezik nyilvános üzeneteket küldő CUPS hálózati kiszolgáló, akkor a kimenet
az alábbi példában bemutatotthoz lesz hasonló: 20.3. példa - A CUPS hálózati kiszolgáló nyilvános üzenete (489. oldal).
20.3 példa A CUPS hálózati kiszolgáló nyilvános üzenete
ipp://192.168.2.202:631/printers/queue

Az alábbi paranccsal ellenőrizhető, hogy létesíthető-e TCP-kapcsolat a gép_neve
gépen futó cupsd-vel (631-es port):
netcat -z host 631 && echo ok || echo failed

Ha a cupsd felé nem létesíthető kapcsolat, akkor lehet, hogy a cupsd nem fut,
vagy valamilyen gond van a hálózattal. Az lpstat -h host -l -t pa-
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ranccsal lekérhető egy (várhatóan jó hosszú) állapotjelentés a gép_neve gépen
található összes sorról, feltéve, hogy a cupsd aktív és a gép elfogadja a kéréseket.
A következő paranccsal ellenőrizhető, hogy a gép_neve gépen található sor
(queue)) elfogad-e egy mindössze egyetlen soremelés karakterből álló nyomtatási
feladatot. Semmi sem kerül kinyomtatásra. A nyomtató esetleg kidob egy üres oldalt.
echo -en "\r" \
| lp -d queue -h host

Hálózati nyomtató vagy nyomtatókiszolgáló hibaelhárítása
A nyomtatókiszolgáló egységekben (pl. JetDirect) futó nyomtatásisor-kezelők néha
problémát jelenthetnek, ha túlságosan sok nyomtatási feladattal kell megküzdeniük.
Mivel ezt a nyomtatókiszolgáló egységben működő nyomtatásisor-kezelő okozza,
semmit nem lehet tenni vele. Kerülő megoldásként ki lehet hagyni a nyomtatókiszolgáló egységben működő nyomtatásisor-kezelőt, ha közvetlenül, egy TCP-socketen keresztül címzi meg a nyomtatót. Lásd:20.5. szakasz - Hálózati nyomtatók
(477. oldal)
Ily módon a nyomtatókiszolgáló egység az adatátvitel különböző formái (TCP/IPhálózat és helyi nyomtatókapcsolat) közötti átalakítóvá egyszerűsödik. A módszer
használatához ismerni kell a nyomtatókiszolgáló egység TCP-portját. Ha a nyomtató a nyomtatókiszolgáló egységhez csatlakozik és be van kapcsolva, akkor ez a
TCP-port általában meghatározható az nmap csomagban található nmap segédprogrammal a nyomtatókiszolgáló egység bekapcsolása után. Az nmap IP-cím például a következő eredményt adhatja egy nyomtatókiszolgáló egység esetében:
Port
23/tcp
80/tcp
515/tcp
631/tcp
9100/tcp

State
open
open
open
open
open

Service
telnet
http
printer
cups
jetdirect

Ez a kimenet azt jelzi, hogy a nyomtatókiszolgáló egységre csatlakozó nyomtató
a 9100-as TCP socketporton keresztül érhető el. Alapértelmezésben az nmap csak
az /usr/share/nmap/nmap-services fájlban felsorolt ismert portokat ellenőrzi. Az összes lehetséges port ellenőrzéséhez használja az nmap
-p mettől-meddig IP-cím parancsot. Ez viszont eltarthat egy darabig.
További információt talál az nmap parancs kézikönyvoldalán.
Az alábbihoz hasonló paranccsal
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echo -en "\rHello\r\f" | netcat -w 1 IP-address port
cat file | netcat -w 1 IP-address port

küldhet karaktersorozatokat vagy fájlokat közvetlenül a megfelelő portra annak
ellenőrzésére, hogy a nyomtató valóban elérhető-e ezen a porton.

20.9.5 Hibás nyomtatás hibaüzenet nélkül
A nyomtatórendszerben a nyomtatási feladat akkor fejeződik be, ha a CUPS háttérrendszer befejezi az adatok elküldését a fogadónak (a nyomtatónak). Ha a fogadón a további
feldolgozással probléma van, például a nyomtató nem képes a nyomtatóspecifikus
adatok kinyomtatására, a nyomtatási rendszer ezt már nem veszi észre. Ha a nyomtató
nem képes a nyomtatóspecifikus adatok kinyomtatására, akkor válasszon a nyomtatónak
jobban megfelelő PPD-fájlt.

20.9.6 Letiltott sorok
Ha az adatátvitel a fogadóra több kísérlet után sem sikerül, akkor a CUPS háttérrendszer,
például az USB vagy a socket hibát jelez a nyomtatási rendszer (a cupsd) felé. A
háttérrendszer dönti el, hogy hány további kísérletet tegyen még, mielőtt visszajelezné,
hogy az adatátvitel nem sikerült. Mivel a ezek után a további kísérletek hiábavalók, a
cupsd letiltja az adott sorra nyomtatást. A probléma okának megszüntetése után a
rendszergazdának újra engedélyeznie kell a nyomtatást az /usr/bin/enable paranccsal.

20.9.7 CUPS tallózás: Nyomtatási feladatok
törlése
Ha egy CUPS hálózati kiszolgáló meghirdeti a sorait a kliensgépek felé tallózáson keresztül, és egy megfelelő helyi cupsd aktív a kliensgépeken, akkor a kliens cupsd
elfogadja az alkalmazások nyomtatási feladatait és továbbítja őket a kiszolgálón futó
cupsd felé. Amikor a cupsd elfogad egy nyomtatási feladatot, akkor új feladatszámot
ad neki. Ez azt jelenti, hogy a kliensgépen a feladat száma nem fog megegyezni a kiszolgáló feladatszámával. Mivel·a·nyomtatási·feladatok·jellemzően·azonnal·továbbításra·kerülnek,·nem·törölhetők·a·feladatszámmal·a·kliensgépen,·mivel·a·kliens·cupsd-je·a
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nyomtatási feladatot befejezettnek tekinti azonnal, ahogy az továbbításra került a kiszolgáló cupsd-je felé.
Ahhoz, hogy a nyomtatási feladatot törölni lehessen a kiszolgálón, az lpstat -h
cups.example.com -o paranccsal állapítsa meg a feladat számát a kiszolgálón,
feltéve, hogy a kiszolgáló nem végzett még a feladat kinyomtatásával (nem küldte még
el a nyomtatóra). A feladatszám segítségével a kiszolgálón a következő paranccsal törölhető a nyomtatási feladat:
cancel -h cups.example.com queue-jobnnumber

20.9.8 Hibás nyomtatási feladatok és
adatátviteli hibák
A nyomtatási feladatok a sorokban maradnak és a nyomtatásuk folytatódik, hacsak ki
és be nem kapcsolja a nyomtatót, valamint újra nem indítja a számítógépet a nyomtatási
folyamat közben. A hibás nyomtatási feladatokat a cancel paranccsal lehet eltávolítani a sorból.
Ha egy nyomtatási feladat hibás, vagy hiba történik a gép és a nyomtató közötti kommunikációban, akkor a nyomtató egy csomó papírt ki fog nyomtatni hibás karakterekkel,
mert nem lesz képes az adatok helyes értelmezésére. Ennek megelőzéséhez tegye a
következőket:
1 A nyomtatás leállításához vegye ki az összes papírt a tintasugaras nyomtatóból,
vagy nyissa ki a lézernyomtató papírtálcáját. Egyes nyomtatókon külön gomb is
van az éppen folyó nyomtatás megszakítására.
2 Lehet, hogy a nyomtatási feladat még mindig a sorban van, mivel a feladatok
csak akkor törlődnek a sorból, ha teljes egészükben el lettek küldve a nyomtatóra.
Az lpstat -o vagy lpstat -h cups.example.com -o paranccsal
ellenőrizheti, melyik sor nyomtatása folyik éppen. A nyomtatási feladat törléséhez
adja ki a cancel sor-feladatszám vagy cancel -h
cups.example.com sor-feladatszám parancsot.
3 Bizonyos adatok még a nyomtatási feladatnak a sorból törlése után is továbbítódhatnak a nyomtatóra. Ellenőrizze, hogy fut-e a sorért felelős CUPS háttérfolyamat,
és ha igen, állítsa le. Például a párhuzamos portra csatlakoztatott nyomtató esetében a fuser -k /dev/lp0 paranccsal szüntethető meg minden olyan folya-
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mat, amelyik még mindig a nyomtatót (pontosabban a párhuzamos portot) próbálja elérni.
4 Állítsa teljesen alaphelyzetbe a nyomtatót: kapcsolja ki hosszabb időre. Ezután
helyezzen bele papírt, majd kapcsolja újra be.

20.9.9 A CUPS nyomtatási rendszer
hibaelhárítása
A CUPS nyomtatási rendszer problémái az alábbi eljárással kereshetők meg:
1 Állítsa be az /etc/cups/cupsd.conf fájlban a LogLevel debug paramétert.
2 Állítsa le a cupsd démont.
3 Törölje a /var/log/cups/error_log* fájlokat, hogy ne kelljen nagyon
nagy naplófájlokban keresgélni.
4 Indítsa el a cupsd démont.
5 Ismételje meg a műveletet, ami a hibához vezetett.
6 Ellenőrizze a /var/log/cups/error_log* fájlokban található üzeneteket
a probléma okának meghatározásához.
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Dinamikus
kerneleszköz-felügyelet az
udev segítségével

21

A 2.6-os verzió óta a kernel képes a futó rendszer szinte bármely eszközének hozzáadására és eltávolítására. Az eszközök állapotának változását (vagyis hogy az eszközt behelyezték, vagy eltávolították) továbbítani kell a felhasználói területre (userspace) is.
Az eszközöket csatlakoztatás és észlelés után azonnal be kell állítani. Egy adott eszköz
használóit értesíteni kell az eszköz állapotának minden megváltozásáról. Az udev biztosítja a szükséges infrastruktúrát ahhoz, hogy az eszközcsomópontfájlokat és a szimbolikus láncokat dinamikusan lehessen kezelni a /dev könyvtárban. Az udev-szabályok
egyfajta módszert biztosítanak a külső eszközöknek a kernel eszközesemény-feldolgozásba becsatlakoztatásához. Ily módon testreszabható az udev eszközkezelése: például
végrehajthatók meghatározott parancsfájlok a kernel eszközkezelésének részeként, vagy
kérhetők és importálhatók további adatok kiértékelésre az eszközkezelés közben.

21.1 A /dev könyvtár
A /dev könyvtárban található eszközcsomópontok biztosítanak hozzáférést a megfelelő
kernel eszközök. Az udev használata esetén a /dev könyvtár a kernel aktuális állapotát
tükrözi. Minden kerneleszközhöz pontosan egy eszközfájl tartozik. Ha az eszközt lekapcsolják a rendszerről, akkor az eszközcsomópont is eltűnik.
A /dev könyvtár tartalma egy ideiglenes fájlrendszeren található, és a rendszer minden
egyes indulásakor újból létrejönnek a rajta található fájlok. Az itt kézzel létrehozott
vagy szándékosan módosított fájlok nem élik túl az újraindítást. Azokat a statikus fájlokat és könyvtárakat, amelyeknek állandóan jelen kell lenniük a /dev könyvtárban,
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függetlenül a hozzá tartozó kerneleszköz állapotától, a /lib/udev/devices
könyvtárba lehet helyezni. A rendszer indításakor ennek a könyvtárnak a tartalma átmásolódik a /dev könyvtárba, ugyanazokkal a tulajdonosokkal és jogosultságokkal, mint
amelyekkel a fájlok a /lib/udev/devices könyvtárban rendelkeztek.

21.2 Kernel uevent-ek és az udev
Az eszközökről információt a sysfs fájlrendszer biztosít. A kernel által felismert és
inicializált minden eszközhöz létrejön egy könyvtár az eszköz nevével. Ez az eszközspecifikus jellemzőket tároló attribútumfájlokat tartalmaz. Minden egyes alkalommal,
amikor egy eszközt felvesznek vagy eltávolítanak, a kernel egy uevent eseményt küld,
hogy értesítse az udev-et a változásról.
Az udev démon indulás után elolvassa és feldolgozza az /etc/udev/rules.d/*
.rules fájlok összes szabályát és a memóriában tartja őket. Ha a szabályfájlok módosulnak, bővülnek vagy törlődnek, a démont kap erről egy eseményt és frissíti a memóriában tárolt szabályokat.
Minden fogadott esemény összehasonlítódik a meglévő szabályokkal. A szabályok
felvehetnek vagy módosíthatnak eseménykörnyezeti kulcsokat, kérhetnek egy adott
nevet a létrehozandó eszközcsomópontnak, felvehetnek a csomópontra mutató symlinkeket, illetve felvehetnek az eszközcsomópont létrehozása után futtatandó programokat.
Az illesztőprogram alap uevent eseményei egy kernel netlink socketen keresztül érkeznek.

21.3 Illesztőprogramok,
kernelmodulok és eszközök
A kernel busz-illesztőprogramjai felderítik az eszközöket. Minden egyes felismert
eszközhöz a kernel létrehoz egy belső eszközstruktúrát és az illesztőprogram magja
egy ueventet küld az udev démonnak. A buszeszközök egy speciálisan kialakított azonosítóval azonosítják magukat, amely leírja az eszköz fajtáját is. Általában ezek az
azonosítók a gyártó és a termék azonosítójából, és egyéb, az alrendszerre jellemző értékből állnak. Minden busz saját sémát használ az azonosítók kialakítására. Ez a
MODALIAS. A kernel fogja az eszköz adatait, előállítja a MODALIAS azonosítót belőle,
és elküldi az eseménnyel együtt. Egy USB-egér esetén például ez így néz ki:
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MODALIAS=usb:v046DpC03Ed2000dc00dsc00dp00ic03isc01ip02

Minden egyes eszköz-illesztőprogram tartalmazza az általa kezelni képes eszközök ismert
neveinek listáját. Ez a lista magában a kernelmodul-fájlban található. A depmod program
kiolvassa az azonosítólistákat és létrehozza belőle a modules.alias fájlt a kernel
/lib/modules könyvtárában, az összes éppen rendelkezésre álló modulhoz. Ezzel
az infrastruktúrával egy modul betöltése mindössze annyiból áll, hogy meg kell hívni
a modprobe-ot minden olyan eseményhez, amelyben van MODALIAS kulcs. A
modprobe $MODALIAS meghívásakor összeveti az eszközhöz kialakított nevet nevét
a modul által biztosított nevek listájával. Ha van egyező bejegyzés, akkor az a modul
betöltődik. Mindezt az udev aktiválja és automatikusan történik.

21.4 Rendszerindítás és az eszközök
kezdeti beállítása
Minden olyan eszközesemény, amely a rendszerindítási folyamat során még az udev
démon futása előtt történik, elveszik, hiszen az ezeket az eseményeket kezelő infrrastruktúra a gyökér fájlrendszeren lakik, és az ebben az időben még nem érhető el. E
veszteség fedezésére a kernel egy uevent nevű fájlt biztosít a sysfs fájlrendszer minden
eszközéhez. A fájlba az add parancsot írva a kernel újraküldi ugyanazt az eseményt,
amely elveszett a rendszerindítás közben. A /sys uevent fájljain egy egyszerű ciklust
végrehajtva az összes esemény újragenerálható az eszközcsomópontok létrehozásához
és az eszközök beállításához.
Például lehetséges, hogy rendszerindítás közben a jelen lévő USB-egeret nem inicializálja helyesen a korai rendszerindítási logika, mivel az illesztőprogram azon a ponton
még nem áll rendelkezésre. Az eszköz felderítésének az eseménye elvész és nem sikerül
kernelmodult találni az eszközhöz. Az esetlegesen csatlakoztatott eszközök kézi keresgélése helyett az udev egyszerűen újrakéri az összes eszközeseményt a kerneltől azután,
hogy a gyökér fájlrendszer elérhetővé vált, úgyhogy az USB-egér eszköz eseménye
egész egyszerűen lefut még egyszer. Most már meglesz a szükséges kernelmodul a
felcsatolt gyökér fájlrendszerben, és az USB-egér gond nélkül inicializálható.
A felhasználói területen nincs látható különbség egy eszköz coldplug-sorozata és az
eszköz futási időben történő felderítése között. Mindkét esetben ugyanazokat a szabályokat használja a rendszer az ellenőrzéshez és ugyanazok a beállított programok futnak
le.
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21.5 Az udev események hibáinak
keresése
Az illesztőprogram alapeseményeinek és az udev-eseményfolyamatok időzítéseinek
vizualizálására az udevmonitor program használható.
UEVENT[1132632714.285362] add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2
UEVENT[1132632714.288166] add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2/2-2:1.0
UEVENT[1132632714.309485] add@/class/input/input6
UEVENT[1132632714.309511] add@/class/input/input6/mouse2
UEVENT[1132632714.309524] add@/class/usb_device/usbdev2.12
UDEV [1132632714.348966] add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2
UDEV [1132632714.420947] add@/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2/2-2:1.0
UDEV [1132632714.427298] add@/class/input/input6
UDEV [1132632714.434223] add@/class/usb_device/usbdev2.12
UDEV [1132632714.439934] add@/class/input/input6/mouse2

Az UEVENT sorok a kernel által a netlinken keresztül küldött eseményeket jelzik. Az
UDEV sorok a befejezett udev eseménykezelőket mutatják. Az időzítés mikroszekundumban van megadva. Az UEVENT és az UDEV közötti idő az az idő, amíg az udev
feldolgozta az eseményt, vagy amíg az udev démon késleltette a végrehajtását, hogy
szinkronizálja az eseményt kapcsolódó, már futó eseményekkel. Például a merevlemezpartíciók eseményei mindig megvárják, hogy a fő lemezeszköz-esemény befejeződjön,
mert a partícióesemények használhatják azokat az adatokat, amelyeket a fő lemezesemény lekért a hardvertől.
Az udevmonitor --env parancs a teljes eseménykörnyezetet megjeleníti.
UDEV [1132633002.937243] add@/class/input/input7
UDEV_LOG=3
ACTION=add
DEVPATH=/class/input/input7
SUBSYSTEM=input
SEQNUM=1043
PHYSDEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2/2-2:1.0
PHYSDEVBUS=usb
PHYSDEVDRIVER=usbhid
PRODUCT=3/46d/c03e/2000
NAME="Logitech USB-PS/2 Optical Mouse"
PHYS="usb-0000:00:1d.1-2/input0"
UNIQ=""
EV=7
KEY=70000 0 0 0 0 0 0 0 0
REL=103
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Az udev a rendszernaplóba (syslog) is küld üzeneteket. Az alapértelmezett syslog-prioritást, amely szabályozza, hogy mely üzenetek kerüljenek be a naplóba, az udev /etc/
udev/udev.conf konfigurációs fájlja adja meg. A futó démon naplóprioritása az
udevcontrol log_priority=szint/szám paranccsal változtatható meg.

21.6 A kernel
eszközesemény-kezelésének
befolyásolása udev-szabályokkal
Az udev-szabályok az esemény bármely tulajdonságát vizsgálhatják, amelyet a kernel
ad az eseményhez, vagy amelyet a kernel a sysfs fájlba exportál. A szabály kérhet
további információkat is külső programoktól. Minden eseményt összevetésre kerül a
meglévő szabályokkal. A szabályok az /etc/udev/rules.d könyvtárban találhatók.
A szabályfájl minden egyes sora legalább egy kulcs-érték párt tartalmaz. Kétféle kulcs
létezik, egyezési és hozzárendelési kulcsok. Ha az összes egyezési kulcs megegyezik
az értékeikkel, akkor a szabály alkalmazva lesz és a hozzárendelési kulcsok megkapják
a megadott értéket. Egy illeszkedő szabály megadhatja az eszközcsomópont nevét,
felvehet a csomópontra mutató symlinkeket, vagy lefuttathat egy adott programot az
eseménykezelés részeként. Ha egyetlen illeszkedő szabály sem található, akkor az
alapértelmezett eszközcsomópont-nevet használja a rendszer az eszközcsomópont létrehozására. A szabály szintaxisát és az adatok vizsgálatára vagy importálására használható kulcsokat az udev kézikönyvoldala írja le.

21.7 Állandó eszköz-elnevezés
A dinamikus eszközkönyvtár és az udev szabályinfrastruktúrája lehetővé teszi az összes
lemezes eszköz állandó elnevezését – függetlenül attól, hogy milyen sorrendben ismerte
fel őket a rendszer, vagy milyen kapcsolatot használ az adott eszköz. A kernel által
létrehozott minden megfelelő blokkeszközt olyan eszközök vizsgálnak, amelyek speciális ismeretekkel rendelkeznek bizonyos buszokról, meghajtótípusokról vagy fájlrendszerekről. A kernel által biztosított dinamikus eszközcsomópont-név mellett az udev
az eszközre mutató állandó szimbolikus láncok osztályait is fenntartja.
/dev/disk
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|-|
|
|
|
|
|
|-|
|
|
|-|
|
|
|
|
|
|
`--

by-id
|-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B -> ../../sda
|-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B-part1 -> ../../sda1
|-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B-part6 -> ../../sda6
|-- scsi-SATA_HTS726060M9AT00_MRH453M4HWHG7B-part7 -> ../../sda7
|-- usb-Generic_STORAGE_DEVICE_02773 -> ../../sdd
`-- usb-Generic_STORAGE_DEVICE_02773-part1 -> ../../sdd1
by-label
|-- Photos -> ../../sdd1
|-- SUSE10 -> ../../sda7
`-- devel -> ../../sda6
by-path
|-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
|-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
|-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part6 -> ../../sda6
|-- pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0-part7 -> ../../sda7
|-- pci-0000:00:1f.2-scsi-1:0:0:0 -> ../../sr0
|-- usb-02773:0:0:2 -> ../../sdd
|-- usb-02773:0:0:2-part1 -> ../../sdd1
by-uuid
|-- 159a47a4-e6e6-40be-a757-a629991479ae -> ../../sda7
|-- 3e999973-00c9-4917-9442-b7633bd95b9e -> ../../sda6
`-- 4210-8F8C -> ../../sdd1

21.8 A lecserélt hotplug csomag
A korábban használt hotplug csomagot teljesen felváltja az udev, illetve az udev-vel
kapcsolatos kernel-infrastruktúra. A korábbi hotplug infrastruktúra alábbi részeit teszi
elavulttá és veszi át funkcionalitásukat az udev:
/etc/hotplug/*.agent
Nincs rá többé szükség, vagy átkerült a /lib/udev alá
/etc/hotplug/*.rc
A /sys/*/uevent trigger váltja fel
/etc/hotplug/blacklist
A modprobe.conf fájl blacklist paramétere váltja fel
/etc/dev.d/*
A RUN kulcs udev-szabály váltja fel
/etc/hotplug.d/*
A RUN kulcs udev-szabály váltja fel
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/sbin/hotplug
A netlinket figyelő udevd váltja fel; csak a kezdeti memóriaeszközben haszáljaa
rendszer, amíg a gyökér fájlrendszer fel nem csatolható. Utána letiltásra kerül
/dev/*
A dinamikus udev és a /lib/udev/devices/* statikus tartalma váltja fel.
Az udev infrastruktúra kulcsfontosságú elemeit az alábbi fájlok és könyvtárak tartalmazzák:
/etc/udev/udev.conf
A fő udev konfigurációs fájl
/etc/udev/rules.d/*
udev eseményillesztési szabályok
/lib/udev/devices/*
Statikus /dev tartalom
/lib/udev/*
Az udev-szabályokból meghívott segítő programok

21.9 További információk
További információ az udev infrastruktúráról a következő kézikönyvoldalakon olvasható:
udev
Általános információ az udevről, a kulcsokról, szabályokról és más fontos konfigurációs kérdésekről.
udevinfo
Az udevinfo használható az eszközadatok lekérésére az udev adatbázisból.
udevd
Információ az udev eseménykezelő démonjáról.

Dinamikus kerneleszköz-felügyelet az udev segítségével
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udevmonitor
Az udevmonitor nyomtatja ki a kernelt és az udev eseménysorozatot a konzolra.
Ez az eszköz elsősorban hibakeresési célokat szolgál.
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A SUSE Linux Enterprise® alapkiépítésben sokféle fájlrendszer (ReiserFS, Ext2, Ext3,
XFS) használatára képes. Ezek között a telepítéskor választhat. Mindegyik fájlrendszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyek valamilyen alkalmazási területhez
jobban illeszkednek. A professzionális, nagy teljesítményű rendszereknél valószínűleg
más fájlrendszert kell választani, mint egy otthoni felhasználói gépen.

22.1 Terminológia
metaadatok
A fájlrendszer belső adatstruktúrája, amely biztosítja az adatok megfelelő szervezését és elérését a lemezen. Ezek alapvetően „adatokról szóló adatok”. Szinte
minden fájlrendszernek saját metaadat-szerkezete van, ami szerepet játszik abban,
hogy a fájlrendszerek eltérő teljesítményjellemzőkkel rendelkeznek. Nagyon fontos,
hogy a metaadatok ne sérüljenek, mivel ellenkező esetben a fájlrendszerben tárolt
adatok elérhetetlenné válhatnak.
inode
Az inode-ok az egyes fájlokkal kapcsolatos információt tartalmazzák: a méretet, a
láncok számát, a mutatókat azon lemezblokkokra, amelyek a fájltartalmat ténylegesen tárolják, valamint a létrehozás, módosítás és hozzáférés dátumát és idejét.
napló
A fájlrendszerekkel kapcsolatban naplónak nevezzük azt a belső struktúrát a lemezen, amelyben a fájlrendszer tárolja a fájlrendszer metaadatainak módosításait. A
naplózás (journaling) lényegesen csökkenti a Linux-rendszer összeomlását követő
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helyreállás idejét, mivel feleslegessé teszi a korábbi hosszú keresési folyamatot,
amely a rendszerindításnál végigvizsgálta a teljes fájlrendszert. Ehelyett csak a
naplóban rögzített események kerülnek újra végrehajtásra.

22.2 A Linux fő fájlrendszerei
Két vagy három évvel ezelőtt a fájlrendszer kiválasztása egy Linux-rendszerhez nem
tartott tovább néhány másodpercnél (vagy Ext2, vagy ReiserFS). A 2.4 és újabb kernelek
esetén azonban már egész sokféle fájlrendszer közül lehet választani. Az alábbiakban
áttekintjük a fájlrendszerek alapvető működését és az általuk kínált előnyöket.
Fontos megjegyezni, hogy nincs olyan fájlrendszer, amely tökéletesen megfelelne
mindenféle alkalmazáshoz. Minden fájlrendszernek vannak erősségei és gyengéi,
amelyeket figyelembe kell venni. Emellett még a legkifinomultabb fájlrendszer sem
helyettesíthet egy józan mentési stratégiát.
Az adatintegritás és adatkonzisztencia kifejezések ebben a fejezetben nem a felhasználói
területen lévő adatok (az alkalmazások által a fájlokba írt adatok) konzisztenciájára
utalnak. Az adatok konzisztenciájáról magának az alkalmazásnak kell gondoskodnia.
FONTOS: Fájlrendszerek beállítása
Hacsak nem jelezzük másképp, a partíciók és fájlrendszerek beállításához és
módosításához szükséges lépések a YaST modul segítségével végrehajthatók.

22.2.1 ReiserFS
A 2.4-es kernelkiadás egyik fontos eleme, a ReiserFS fájlrendszer kerneljavításként
már a 2.2.x SUSE kernelek, a SUSE Linux 6.4 változat óta rendelkezésre áll. A ReiserFSt Hans Reiser és a Namesys fejlesztőcsapat tervezte. Azóta bebizonyította, hogy hatékony
alternatívát kínál a régi Ext2-vel szemben. Legfontosabb előnyei: jobb lemezterületkihasználás, jobb lemezhozzáférési teljesítmény és gyorsabb helyreállás összeomlás
után.
A ReiserFS előnyeiről részletesebben:
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Jobb lemezterület-kihasználás
A ReiserFS fájlrendszerben az összes adat kiegyensúlyozott B*-fastruktúrába van
szervezve. A fastruktúra jobban ki tudja használni a lemezterületet, mivel a kis
fájlok közvetlenül a B*-fa levélcsomópontjaiban kerülnek tárolásra, nem pedig egy
másik helyen és csak egy mutató mutat a tényleges tárolási helyre. Ezen felül a
tárterület nem 1 vagy 4 kilobájtos egységekben kerül lefoglalásra, hanem az adatok
pontosan a szükséges méretet foglalják el. Másik előnye az inode-ok dinamikus
lefoglalása. Így a rendszer rendkívül rugalmas, szemben például az Ext2-vel, ahol
az inode-ok sűrűségét a fájlrendszer létrehozásakor kell megadnunk.
Jobb lemezhozzáférési teljesítmény
Kis fájlok esetén az adatok és a „stat_data” (inode) információ általában egymás
mellett kerül tárolásra. Ez az információ egyetlen lemez I/O-művelettel kiolvasható,
azaz csak egy lemezhozzáférés szükséges a kívánt információ lekéréséhez.
Gyors visszaállítás rendszerösszeomlás után
A legutolsó metaadat-módosításokat nyomkövető napló segítségével a fájlrendszer
ellenőrzése nagyon nagy fájlrendszerek esetén is csak néhány másodpercet vesz
igénybe.
Megbízhatóság az adatnaplózás használatával
A ReiserFS az adatnaplózást és a sorbarendezett adatmódokat is támogatja, hasonló
elven, mint ahogy az Ext3-ról szóló részben írjuk (22.2.3. szakasz - Ext3 (506. oldal)). Az alapértelmezett mód a data=ordered, amely az adatok és metaadatok
integritását egyaránt biztosítja, de naplózást csak a metaadatokhoz használ.

22.2.2 Ext2
Az Ext2 eredete a Linux történetének első napjaira nyúlik vissza. Az eredeti Extended
File System 1992 áprilisában készült el és lett beépítve a Linux 0.96c-be. Az Extended
File System számos módosításon ment keresztül és Ext2 néven évekig a legnépszerűbb
Linux-fájlrendszer volt. A rendkívül rövid helyreállítási idejű naplózó fájlrendszerek
megszületése miatt azonban az Ext2 mára sokat vesztett fontosságából.
Az Ext2 előnyeinek rövid összefoglalása segít annak megértésében, hogy miért volt
számos Linux-felhasználó kedvenc linuxos fájlrendszere (és néhány esetben miért még
mindig az).
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Megbízhatóság
Igazi „old-timer”-ként az Ext2 számos javításon és komoly tesztelésen ment keresztül. Ez lehet annak az oka, amiért az emberek gyakran sziklaszilárdnak nevezik.
Rendszerkimaradás után, amikor a fájlrendszer nem szabályosan lett lecsatolva, az
e2fsck elkezdi elemezni a fájlrendszer adatait. A metaadatok konzisztens állapotba
kerülnek és a függőben lévő fájlok vagy adatblokkok egy kijelölt könyvtárba
íródnak (ennek neve lost+found). A naplózó fájlrendszerrel ellentétben az
e2fsck a teljes fájlrendszert végigvizsgálja, nemcsak az utoljára módosított metaadatbiteket. Ez lényegesen tovább tart, mint a naplózó fájlrendszer naplóadatainak
ellenőrzése. A fájlrendszer méretétől függően az eljárás fél óráig, vagy még sokkal
tovább is tarthat. Éppen ezért magas rendelkezésre állást igénylő kiszolgálóhoz
nem ajánlatos Ext2 fájlrendszert választani. Mivel azonban az Ext2 nem tart karban
naplót és lényegesen kevesebb memóriát használ, néha gyorsabb a többi fájlrendszernél.
Egyszerű frissíthetőség
Az Ext2 kódja jó alapot biztosít, amelyre építve az Ext3 könnyen az egyik legnépszerűbb következő generációs fájlrendszerré válhat. Megbízhatósága és szilárdsága
elegánsan párosul a naplózó fájlrendszer előnyeivel.

22.2.3 Ext3
Az Ext3 Stephen Tweedie fejlesztése. Szemben a többi új generációs fájlrendszerrel,
az Ext3 nem vadonatúj tervezési elvekre épül, hanem az Ext2-re. Szemben a többi új
generációs fájlrendszerrel, az Ext3 nem vadonatúj tervezési elvekre épül, hanem az
Ext2-re. A két fájlrendszer szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az Ext3 fájlrendszer
egyszerűen ráépíthető egy Ext2 fájlrendszerre. A legfontosabb különbség az Ext2 és
Ext3 között, hogy az Ext3 támogatja a naplózást. Röviden összefoglalva, az Ext3-nak
három nagy előnye van:
Egyszerű és nagyon megbízható frissítés Ext2-fájlrendszerekről
Mivel az Ext3 az Ext2 kódjára épül, valamint a lemezen lévő formátum és a metaadatok formátuma is egységes, az Ext2-ről Ext3-ra frissítés hihetetlenül egyszerű.
A más naplózó fájlrendszerekre – például ReiserFS, JFS vagy XFS fájlrendszerre
– való áttéréssel szemben, ami ugyancsak körülményes lehet (a teljes fájlrendszert
el kell menteni, majd nulláról létrehozni), az Ext3-ra áttérés néhány perc alatt
végrehajtható. Biztonságos is, mivel elképzelhető, hogy a teljes fájlrendszer újbóli
létrehozása nem működik hibátlanul. A meglévő, naplózó fájlrendszerre frissítendő
Ext2-rendszerek számát figyelembe véve könnyű kitalálni, hogy miért fontos az
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Ext3 számos rendszeradminisztrátor számára. Az Ext3 Ext2-re visszaállítása a
frissítéshez hasonlóan egyszerű. Az Ext3 fájlrendszert egyszerűen le kell választani,
majd újra fel kell csatolni Ext2 fájlrendszerként.
Megbízhatóság és teljesítmény
Több más naplózó fájlrendszer „csak metaadatokat” naplóz. Ez azt jelenti, hogy a
metaadatok mindig konzisztens állapotban maradnak, de a fájlrendszerben tárolt
adatokra ugyanez nem feltétlenül igaz. Az Ext3 a metaadatokra és az adatokra is
vigyáz. E „törődés” mértéke szabályozható. Maximális biztonságot az Ext3
data=journal módba állítása nyújt (adatintegritás), de a metaadatok és adatok
együttes naplózása a rendszert nagyon lelassíthatja. Viszonylag új megközelítés a
data=ordered mód használata, amely az adatok és metaadatok integritását
egyaránt biztosítja, de csak a metaadatokat naplózza. A fájlrendszer-illesztőprogram
összegyűjti az egy metaadat-frissítéshez tartozó összes adatblokkot. Ezek az adatblokkok a metaadatok frissítése előtt a lemezre íródnak. Ennek eredményeképp a
metaadatok és adatok konzisztenciája egyaránt megmarad, a teljesítmény romlása
nélkül. A harmadik lehetőség a data=writeback mód, amely módban az adatok
a fő fájlrendszerre íródnak, miután a metaadatok a naplóba kerültek. Teljesítmény
szempontjából általában ez a legjobb választás. Így azonban előfordulhat, hogy
egy rendszerösszeomlást követően a visszaállításkor régi adatok jelennek meg a
fájlokban a belső fájlrendszer-integritás fenntartása mellett. Ha a rendszergazda
nem állítja át, akkor az Ext3 alapértelmezés szerint data=ordered módban
működik.

22.2.4 Ext2 fájlrendszer átalakítása Ext3
fájlrendszerré
Az Ext2 fájlrendszer Ext3-má átalakításához a következőket kell tennie:
1 Hozzon létre egy Ext3 naplót a tune2fs -j parancs futtatásával root felhasználóként. Ezzel létrejön egy Ext3 napló az alapértelmezett paraméterekkel.
Ha Ön akarja eldönteni, hogy mekkor legyen a napló és hová kerüljön, futtassa
ehelyett a tune2fs -J parancsot a kívánt naplózási beállításokkal (size= és
device=). A tune2fs programról további információt a tune2fs kézikönyvoldalon
talál.
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2 Ahhoz, hogy a rendszer az Ext3 fájlrendszert Ext3-ként jegyezze be, szerkessze
az /etc/fstab fájlt root felhasználóként: írja át a megfelelő partícióhoz
megadott fájlrendszer-típust ext2-ről ext3-ra. A változás a következő rendszerújraindításkor lép érvénybe.
3 Egy Ext3 partícióként beállított root fájlrendszer elindításához vegye fel az ext3
és a jbd modult az initrd rendszerbe. Ehhez módosítsa az /etc/
sysconfig/kernel fájlt root felhasználóként úgy, hogy hozzáadja az ext3
és a jbd értéket az INITRD_MODULES változóhoz. A változások mentése után
futtassa le az mkinitrd parancsot. Ez létrehoz egy új initrd rendszert és előkészíti a használatra.

22.2.5 XFS
Az eredetileg az IRIX operációs rendszerhez tervezett XFS fejlesztését az SGI az 1990es évek elején kezdte meg. Az XFS mögötti elképzelés egy olyan nagy teljesítményű
64 bites naplózó fájlrendszer létrehozása volt, amely a mai extrém feldolgozási igényeknek is megfelel. Az XFS kiválóan kezeli a nagy fájlokat és jól működik csúcsminőségű
hardveren is. Azonban még az XFS-nek is van hátránya. A ReiserFS-hez hasonlóan az
XFS is nagy gondot fordít a metaadatok integritására, de az adatok integritására már
kevesebbet.
Az XFS fő funkcióinak áttekintéséből kiderül, hogy miért erős versenytársa más naplózó
fájlrendszereknek a felsőkategóriás számítástechnikában.
Kiváló méretezhetőség allokációs csoportok használatával
Az XFS fájlrendszer létrehozásakor a fájlrendszer alapjául szolgáló blokkeszköz
nyolc vagy több egyenlő méretű lineáris részre van osztva. Ezeket allokációs csoportoknak hívjuk. Minden allokációs csoport maga kezeli a saját inode-jait és szabad
lemezterületét. Az allokációs csoportok gyakorlatilag afféle fájlrendszeren belüli
fájlrendszerek. Mivel az allokációs csoportok egymástól függetlenek, a kernel
egyszerre többet is megcímezhet. Ez a funkció a lelke az XFS jó méretezhetőségének. A független allokációs csoportok alapelve jól illeszkedik a többprocesszoros
rendszerek igényeihez is.
Nagy teljesítmény a lemezterület hatékony kezelésével
A szabad területet és inode-okat az allokációs csoportokon belül B+-fák kezelik.
A B+-fák használata nagyban hozzájárul az XFS jó teljesítményéhez és méretezhetőségéhez. Az XFS késleltetett lefoglalást használ. A lefoglalást a folyamat két
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részre osztásával kezeli. A függőben lévő tranzakciót RAM-ban tárolja, és a szükséges mennyiségű terület lefoglalásra kerül. Az XFS továbbra sem dönti el, hogy
az adatokat pontosan hol kell tárolni (már ami a fájlrendszer konkrét blokkjait illeti).
Ez a döntés az utolsó lehetséges pillanatig késleltetve van. Lehet, hogy lesz olyan
nagyon rövid életű, ideiglenes adat, amelyik sosem kerül a lemezre, mivel megszűnik, mire az XFS eldönti, hogy valójában hova is kellene elmenteni. Ezáltal az XFS
javítja a teljesítményt és csökkenti a fájlrendszer töredezettségét. Mivel azonban
a késleltetett lefoglalás kevesebb írási eseményt eredményez, mint más fájlrendszerek, valószínű, hogy az írás közbeni rendszerösszeomlás utáni adatvesztés súlyosabb.
Előzetes foglalás a fájlrendszer-töredezettség elkerülése érdekében
Az adatok fájlrendszerre írása előtt az XFS fenntartja (előre lefoglalja) a fájlhoz
szükséges szabad területet. Ezáltal a fájlrendszer töredezettsége nagyban csökken.
A teljesítmény javul, mert a fájl tartalma nem oszlik szét a teljes fájlrendszeren.

22.3 Néhány további támogatott
fájlrendszer
A 22.1. táblázat - A Linux fájlrendszer-típusai (509. oldal) összefoglalja a Linux által
támogatott egyéb fájlrendszereket. Ezek támogatásának célja főként a kompatibilitás,
illetve a különböző adathordozókkal és idegen operációs rendszerekkel való adatcsere
biztosítása.
22.1 táblázat A Linux fájlrendszer-típusai
cramfs

Tömörített ROM fájlrendszer: Tömörített, csak olvasható fájlrendszer ROM-okhoz.

hpfs

Nagy teljesítményű fájlrendszer: Az IBM OS/2 szabványos fájlrendszere – csak írásvédett módban támogatott.

iso9660

A CD-ROM-okon használt szabványos fájlrendszer.

minix

Ez a fájlrendszer elvileg egyetemi operációsrendszer-projektjekből
származik, és ez volt a Linuxon használt első fájlrendszer. Manapság hajlékonylemezek fájlrendszereként használják.
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msdos

A fat fájlrendszert eredetileg DOS alatt használták. Ma már más
operációs rendszerek is alkalmazzák.

ncpfs

A Novell-kötetek hálózaton keresztüli felkapcsolására szolgáló
fájlrendszer.

nfs

Hálózati fájlrendszer (Network File System): Az adatok a hálózat
bármely gépén tárolhatók és a hálózaton keresztül elérhetővé tehetők.

smbfs

A Server Message Block protokollt elsősorban a Windows különböző verziói használják a hálózaton keresztüli fájlelérés megvalósításához.

sysv

SCO UNIX, Xenix és Coherent (kereskedelmi UNIX-rendszerek
PC-khez) alatt használt fájlrendszer.

ufs

BSD, SunOS és NeXTstep alatt használt fájlrendszer. Csak írásvédett módban támogatott.

umsdos

UNIX MSDOS-os: (UNIX on MSDOS): A szokványos fat fájlrendszert bővíti ki: speciális fájlok létrehozásával eléri a UNIX
funkcionalitását (jogosultságok, láncok, hosszú fájlnevek).

vfat

Virtuális FAT (Virtual FAT): A fat fájlrendszer kiterjesztése
(támogatja a hosszú fájlneveket).

ntfs

Windows NT fájlrendszer, csak olvasható.

22.4 Nagy fájlok támogatása (LFS)
Linux alatt
A Linux eredetileg maximum 2 GB-os fájlok használatát támogatta. Ez elég is volt a
multimédia robbanásszerű elterjedéséig, illetve addig , amíg senki nem akart hatalmas
adatbázisokat kezelni Linux alatt. Mivel a Linux egyre nagyobb szerepet kapott, mint
kiszolgáló, a kernel és C függvénytár módosításra került, hogy támogassa a 2 gigabájtnál
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nagyobb fájlméreteket is, feltéve, hogy az alkalmazások a megfelelő új felületeket
használják. Mára majdnem az összes fájlrendszer lehetővé teszi a nagy fájlok használatát
a felsőkategóriás feldolgozási feladatokhoz. Egy rövid áttekintés a Linux-fájlok és fájlrendszerek pillanatnyi korlátozásairól: 22.2. táblázat - A fájlrendszerek maximális
mérete (lemezformátum) (511. oldal)
22.2 táblázat A fájlrendszerek maximális mérete (lemezformátum)
Fájlrendszer

Fájméret (bájt)

Fájlrendszer mérete
(bájt)

Ext2 vagy Ext3 (1 kB blokkméret) 234 (16 GB)

241 (2 TB)

Ext2 vagy Ext3 (2 kB blokkméret) 238 (256 GB)

243 (8 TB)

Ext2 vagy Ext3 (4 kB blokkméret) 241 (2 TB)

244-4096 (16 TB - 4096
bájt)

Ext2 vagy Ext3 (8 kB blokkméret) 246 (64 TB)
(8 kilobájtos lapokat használó
rendszerek, például az Alpha)

245 (32 TB)

ReiserFS v3

246 (64 TB)

245 (32 TB)

XFS

263 (8 EB)

263 (8 EB)

NFSv2 (kliensoldal)

231 (2 GB)

263 (8 EB)

NFSv3 (kliensoldal)

263 (8 EB)

263 (8 EB)

FONTOS: A Linux-kernel korlátai
A 22.2. táblázat - A fájlrendszerek maximális mérete (lemezformátum)
(511. oldal)a lemezformátum korlátozásait írja le. A 2.6 kernel saját korlátozásokat
tartalmaz az általa kezelt fájlok és fájlrendszerek méretére nézve. Ezek a következők:
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Fájlméret
A 32 bites rendszereken a fájlok mérete nem haladhatja meg a 2 terabájtot
42
(2 bájt).
Fájlrendszer mérete
73
A fájlrendszerek maximum 2 bájt méretűek lehetnek. Ezek a korlátok
azonban a jelenleg rendelkezésre álló hardver lehetőségein messze túlmutatnak.

22.5 További információk
A fent leírt fájlrendszer-projektek saját honlapot tartanak fenn, amelyen levelezési listák,
további dokumentáció és GYIK-dokumentumok találhatók.
• http://e2fsprogs.sourceforge.net/
• http://www.zipworld.com.au/~akpm/linux/ext3/
• http://chichkin_i.zelnet.ru/namesys/
• http://oss.sgi.com/projects/xfs/
• http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/
Az IBM developerWorks webhelyén található egy, a Linux-fájlrendszerekkel kapcsolatos
átfogó, többrészes ismertető: http://www-106.ibm.com/developerworks/
library/l-fs.html. A (nem csak linuxos) fájlrendszerekről egy igazán átfogó
összehasonlító cikk található a Wikipédiában: http://en.wikipedia.org/
wiki/Comparison_of_file_systems#Comparison
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23

Az X Window rendszer

Az X Window rendszer (X11) a grafikus felhasználói felületek de facto szabványa
UNIX alatt. Az X egy hálózatos rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az egyik gépen
elindított alkalmazások megjelenítésre kerüljenek egy tetszőleges hálózaton (LAN vagy
Internet) keresztül csatlakoztatott másik gépen. Ez a fejezet az X Window rendszer
beállítását és optimalizálási lehetőségeit, valamint a betűkészletek SUSE Linux Enterprise® alatti használatával kapcsolatos háttérinformációkat írja le.

23.1 Az X Window rendszer kézi
beállítása
Alapértelmezés szerint az X Window rendszer beállítása a SaX2 felületen történik (8.15.
szakasz - SaX2 (197. oldal)). A beállítás azonban történhet a konfigurációs fájlok kézi
módosításával is.
FIGYELEM: A hibás X-konfiguráció tönkreteheti a hardvert
Az X Window rendszer beállításánál legyen nagyon körültekintő. Sose indítsa
el az X Window rendszert addig, amíg a beállítást be nem fejezte. Egy rosszul
beállított rendszer javíthatatlan hibát okozhat a hardverben (ez különösen a
rögzített frekvenciás monitorokra érvényes). A könyv és a SUSE Linux Enterprise
szerzői nem vállalnak felelősséget a hibáért. Az itt leírtakat gondosan megvizsgáltuk, de ez nem garantálja, hogy az összes itt megjelenített eljárás helyes és
nem károsítja a hardvert.
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A sax2 program létrehozza az /etc/X11/xorg.conf fájlt. Ez az X Window
rendszer elsődleges konfigurációs fájlja. Itt található meg a grafikus kártyával, egérrel
és monitorral kapcsolatos összes beállítás.
FONTOS: Az X -configure használata
Az X -configure paranccsal lehet beállítani az X rendszert, ha a SUSE Linux
Enterprise SaX2 segédprogramjával nem sikerült. Ha a rendszerben egyedi, csak
bináris (formában létező) illesztőprogramokat kell használni, akkor az X
-configure parancs nem fog működni.
Az alábbi bekezdések az /etc/X11/xorg.conf konfigurációs fájl szerkezetét írják
le. Több szakaszból (section) áll, amelyek mindegyike a beállítás egy adott szempontjával foglalkozik. Minden szakasz a Section <megnevezés> kulcsszóval kezdődik
és az EndSection kulcsszóval fejeződik be. Az alábbi konvenció minden szakaszra
érvényes:
Section "designation"
entry 1
entry 2
entry n
EndSection

A szakasztípusok listája: 23.1. táblázat - Az /etc/X11/xorg.conf szakaszai (514. oldal).
23.1 táblázat Az /etc/X11/xorg.conf szakaszai

514

Típus

Jelentés

Fájlok

Ez a szakasz a betűkészletek és az RGB színtáblázat által használt
elérési utakat írja le.

ServerFlags

A kiszolgáló viselkedését befolyásoló általános kapcsolók.

Module

A kiszolgáló által betöltendő modulok listája.

InputDevice

A beviteli eszközök, mint például a billentyűzetek és speciális
beviteli eszközök (touchpad, botkormányok, stb.), ebben a szakaszban kerülnek beállításra. A szakasz fontos paraméterei a
Driver, valamint a Protocol és Device elemeket megadó
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Típus

Jelentés
beállítások. A számítógéphez csatlakoztatott minden készülékhez
jellemzően egy InputDevice szakasz tartozik.

Monitor

A rendszer által használt monitor. A szakasz fontos elemei az
Identifier (azonosító), amelyre később a Screen definícióban hivatkozunk, a frissítési sebesség (VertRefresh), valamint a szinkronizációs frekvenciakorlátok (HorizSync és
VertRefresh). A beállítások MHz, kHz és Hz mértékegységekben vannak megadva. Normális esetben a kiszolgáló visszautasít minden modeline beállítást, amely nem felel meg a monitor
specifikációjának. Ez megakadályozza, hogy a monitorra véletlenül túl nagy frekvencia kerüljön.

Modes

Az adott képernyőfelbontások modeline paraméterei. Ezek a
paraméterek a SaX2 segítségével kiszámíthatók a felhasználó
által megadott értékek alapján és az esetek többségében nem
kell módosítani őket. Itt lehet beállítani, ha például egy rözített
frekvenciájú monitort kíván csatlakoztatni. Az egyedi számértékek jelentésével kapcsolatos részleteket az /usr/share/doc/
howto/en/html/XFree86-Video-Timings-HOWTO
HOWTO fájl tartalmazza (a howtoenh csomag része).

Device

Ez a szakasz egy adott grafikus kártyát ír le. Erre a leíró nevével
hivatkozunk.

Screen

Ez a szakasz egy Monitor és egy Device szakaszt egyesít
az X.Org összes szükséges beállításának kialakítása érdekében.
A Display szakaszban adja meg a képernyőhöz használt virtuális képernyő méretét (Virtual), a ViewPort és a Modes
elemet.

ServerLayout Ez a szakasz egy egy- vagy többképernyős beállítás elrendezését
adja meg. Ez a szakasz összeköti a beviteli eszközöket
InputDevice és a megjelenítő eszközöket Screen.
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Típus

Jelentés

DRI

A Direct Rendering Infrastructure (közvetlen renderelési infrastruktúra, DRI) információit írja le.

A Monitor, Device és Screen részletesebb leírása alább látható. A többi szakasszal
kapcsolatos információ az X.Org és xorg.conf kézikönyvoldalán található.
Az xorg.conf fájlban több különböző Monitor és Device szakasz is lehet. Még
akár több Screen szakasz is megadható. A ServerLayout szakasz határozza meg,
hogy melyik lesz ténylegesen alkalmazva.

23.1.1 A Screen szakasz
Először tekintsük meg közelebbről a Screen szakaszt, amely egy Monitor és Device
szakaszt egyesít, és meghatározza a használandó felbontást és színmélységet. A Screen
szakasz az alábbihoz hasonló lehet: 23.1. példa - Az /etc/X11/xorg.conf fájl Screen
szakasza (516. oldal).
23.1 példa Az /etc/X11/xorg.conf fájl Screen szakasza
Section "Screen"❶
DefaultDepth 16❷
SubSection "Display"❸
Depth
16❹
Modes
"1152x864" "1024x768" "800x600"❺
Virtual
1152x864❻
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth
24
Modes
"1280x1024"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth
32
Modes "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth
8
Modes
"1280x1024"
EndSubSection
Device
"Device[0]"
Identifier
"Screen[0]"❼
Monitor
"Monitor[0]"
EndSection

516

Telepítési útmutató

❶

A Section jelzi a szakasztípust, amely jelen esetben Screen.

❷

A DefaultDepth beállítás határozza meg az alapértelmezés szerint használt
színmélységet, kivéve, ha kifejezetten egy adott színmélységgel lett elindítva az
X kiszolgáló.

❸

Minden színmélységhez különböző Display alszakaszokat lehet meghatározni.

❹

A Depth határozza meg, hogy a jelen Display beállításokhoz melyik színmélység tartozzon. A lehetséges értékek a 8, 15, 16, 24, és 32, bár nem az összes X
kiszolgálómodul és felbontás támogatja ezeket az értékeket.

❺

A Modes szakasz a lehetséges képernyőfelbontások listáját tartalmazza. Ezt a
listát az X kiszolgáló balról jobbra haladva ellenőrzi. Az X kiszolgáló minden
egyes felbontáshoz egy megfelelő Modeline sort keres a Modes szakaszban.
A Modeline a monitor és a grafikus kártya képességétől függ. A Monitor
beállítások határozzák meg az eredményül kapott Modeline elemet.
Az első megtalált felbontás az Alapértelmezett mód. A Ctrl + Alt + szürke
+ billentyűkombináció segítségével lehet átváltani a lista jobboldali következő
felbontására. A Ctrl + Alt + szürke – billentyűkombinációval pedig az előzőre
(balra) lehet visszaváltani. Ez lehetővé teszi a felbontás módosítását az X futása
közben is.

❻

A Display alszakasz utolsó sorában lévő Depth 16 a virtuális képernyő méretére utal. A virtuális képernyő maximális lehetséges mérete a grafikus kártyán
telepített memória mennyiségétől és a kívánt színmélységtől, nem pedig a monitor
maximális felbontásától függ. Ha kihagyja ezt a sort, akkor a virtuális felbontás
a fizikai felbontással lesz egyenlő. Mivel a modern grafikus kártyák nagy
mennyiségű videomemóriával rendelkeznek, nagyon nagy virtuális asztali rendszerek hozhatók létre. Elképzelhető azonban, hogy a 3D-funkció a továbbiakban
nem használható, ha a videomemória nagy része egy virtuális asztalhoz kerül
felhasználásra. Ha a kártya 16 MB video RAM-mal rendelkezik, akkor a virtuális
képernyő 8 bites színmélységben akár 4096x4096 pixel is lehet. Különösen
gyorsított kártyák esetén nem ajánlatos a teljes memóriát a virtuális képernyőhöz
használni, mivel a kártyán lévő memóriába számos betűkészlet és grafikus gyorsítótár is kerül.

❼

Az Identifier sor (itt Screen[0]) egy meghatározott nevet ad a szakasznak,
amellyel egyedi módon lehet rá hivatkozni a következő ServerLayout szakaszban. A Device és Monitor sor a definícióhoz tartozó grafikus kártyát és monitort adja meg. Ezek csak hivatkozások a Device és Monitor szakaszokra a
megfelelő névvel vagy azonosítókkal. E szakaszok részletes leírása alább látható.
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23.1.2 A Device szakasz
A Device szakasz egy adott grafikus kártyát ír le. Az xorg.conf fájlban tetszőleges
számú eszköz bejegyzése adható meg, amelyek neve az Identifier kulcsszóval
van megkülönböztetve. Az alapszabály az, hogy ha egynél több grafikus kártya van
telepítve, akkor a szakaszok egyszerűen sorban kerülnek számozásra. Az első neve
Device[0], a másodiké Device[1] és így tovább. Az alábbi fájl a számítógép
Device szakaszának kivonatát jeleníti meg egy Matrox Millennium PCI grafikus
kártyával (ahogy a SaX2 beállította):
Section "Device"
BoardName
"MGA2064W"
BusID
"0:19:0"❶
Driver
"mga"❷
Identifier
"Device[0]"
VendorName
"Matrox"
Option
"sw_cursor"
EndSection

❶

A BusID a PCI vagy AGP kártyahelyre utal, amelyikbe a videokártya be van
helyezve. Ez az lspci parancs által megjelenített azonosítónak felel meg. Az X
kiszolgáló a részleteket decimális formában igényli, de az lspci ezeket hexadecimális formában jeleníti meg. A BusID értékét a SaX2 automatikusan felismeri.

❷

A Driver értékét a SaX2 automatikusan állítja be, ez adja meg, hogy a videokártyához melyik illesztőprogramot használja a rendszer. Ha a kártya egy Matrox
Millennium, akkor az illesztőprogram neve mga. Az X kiszolgáló ezután a
drivers alkönyvtárban lévő Files szakaszban megadott ModulePath
elemben keres. Szokásos telepítés esetén ez a könyvtár az /usr/X11R6/lib/
modules/drivers vagy az /usr/X11R6/lib64/modules/
driversdirectory. A _drv.o hozzáadásra kerül a névhez, így az mga illesztőprogram esetén az mga_drv.o illesztőprogramfájl töltődik be.

Az X kiszolgáló vagy az illesztőprogram viselkedése további opciók segítségével befolyásolható. Példa erre a Device szakasz sw_cursor beállítása. Ez letiltja a hardveres
egérkurzort és az egérkurzort szoftver segítségével rajzolja ki. Az illesztőprogrammodultól függően különböző lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek az illesztőprogram-modulok leírásaiban találhatók, az /usr/share/doc/csomag_neve könyvtárban. Általánosan érvényes beállítások a kézikönyvoldalakon is találhatók
(man xorg.conf, man X.Org és man 4 chips).
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Ha a videokártyának több videocsatlakozója is van, akkor az egy kártya különböző
eszközeit be lehet állítani úgy, hogy egyetlen (nagy) nézetet biztosítsanak. A grafikus
illesztő ilyen beállításához használja a SaX2 segédprogramot.

23.1.3 A Monitor és a Modes szakasz
A Device szakaszhoz hasonlóan a Monitor és Modes szakaszok egy-egy monitort
írnak le. Az /etc/X11/xorg.conf konfigurációs fájl tetszőleges számú Monitor
szakaszt tartalmazhat. A Monitor szakasz a Modes szakaszra hivatkozik a UseModes
sorral, ha elérhető. Ha a Monitor szakaszban nincsen Modes szakasz, akkor az X
kiszolgáló a megfelelő értékeket az általános szinkronizációs értékekből számítja ki. A
kiszolgálóelrendezés rész adja meg, hogy melyik Monitor szakasz az érvényes.
A monitordefiníciókat csak tapasztalt felhasználók állítsák át. A modeline-ok a
Monitor szakaszok fontos részét alkotják. A modeline-ok adják meg a vízszintes és
függőleges időzítést a megfelelő felbontáshoz. A monitortulajdonságok, különösen a
megengedett frekvenciák a Monitor szakaszban tárolódnak.
FIGYELEM
Hacsak nem rendelkezik a monitorok és a grafikus kártyák funkcióival kapcsolatos elmélyült tudással, akkor a Modeline szakaszban semmit sem szabad módosítani, mivel ez komolyan károsíthatja a monitort.
A saját monitorleírásokat kialakító felhasználóknak jól kell ismerniük az /usr/X11R6/
lib/X11/doc/ dokumentációt (az xorg-x11-doc csomagot telepíteni kell).
A modeline-ok kézi beállítására manapság ritkán van szükség. Ha modern multisync
monitort használ, akkor az engedélyezett frekvenciákat és optimális felbontásokat az
X kiszolgáló DDC-n keresztül közvetlenül olvashatja, amint azt a SaX2 beállításánál
leírtuk. Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor használja az X kiszolgálóban
megadott egyik VESA-módot. Ez szinte az összes grafikuskártya-monitor kombinációval
működik.
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23.2 Betűkészletek telepítése és
beállítása
SUSE Linux Enterprise rendszeren a további betűkészletek telepítése nagyon egyszerű.
Egyszerűen csak át kell másolni a betűkészleteket az X11 betűkészletek elérési útvonalán
belüli tetszőleges könyvtárba (lásd: 23.2.1. szakasz - Az X11 alap betűkészletek
(521. oldal)). A telepítési könyvtárnak az /etc/fonts/fonts.conf fájlban beállított
könyvtárak alkönyvtárának kell lennie (lásd: 23.2.2. szakasz - Az Xft (522. oldal)) vagy
be kell ágyazni ebbe a fájlba a /etc/fonts/suse-font-dirs.conf használatával.
Az alábbiakban egy példát mutatunk az /etc/fonts/suse-font-dirs.conf
fájl részletére. Ez a fájl azért része a konfigurációnak, mert az /etc/fonts/conf
.d könyvtárhoz van láncolva, amelyet pedit az /etc/fonts/fonts.conf tartalmaz
beágyazva. A fontconfig ebből a könyvtárból betölti az összes kétjegyű számmal kezdődő
fájlt és szimbolikus láncot. E funkció részletesebb leírása az /etc/fonts/conf.d/
README fájlban található.
<!-- Font directory list -->
<dir>/usr/share/fonts</dir>
<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</dir>
<dir>/opt/kde3/share/fonts</dir>
<dir>/usr/local/share/fonts</dir>
<dir>~/.fonts</dir>
<dir>~/.fonts/kde-override</dir>
<include ignore_missing="yes">suse-font-dirs.conf</include>

Az /etc/fonts/suse-font-dirs.conf automatikusan generálódik, hogy behozza a (jellemzően külső fél gyártotta) alkalmazások (például OpenOffice.org, Java
vagy Adobe Acrobat Reader) betűkészleteit. Az /etc/fonts/suse-font-dirs
.conf szokásos bejegyzései az alábbihoz hasonlóak:
<dir>/usr/lib/ooo-2.0/share/fonts</dir>
<dir>/usr/lib/ooo-2.0/share/fonts/truetype</dir>
<dir>/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0_update10/jre/lib/fonts</dir>
<dir>/usr/X11R6/lib/Acrobat7/Resource/Font</dir>
<dir>/usr/X11R6/lib/Acrobat7/Resource/Font/PFM</dir>

További betűkészletek a teljes rendszerre érvényes telepítéséhez másolja át kézzel a
betűkészletfájlokat (root felhasználóként) egy megfelelő könyvtárba, mint például az
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/usr/share/fonts/truetype. A feladat a KDE betűkészlet-telepítőjével is elvégezhető, a KDE vezérlőközpontból. Az eredmény ugyanaz.
A tényleges betűkészletek átmásolása helyett szimbolikus láncok is létrehozhatók. Erre
akkor lehet szükség például, ha licencelt betűkészletekkel rendelkezik egy felcsatolt
Windows partíción és használni kívánja őket. Ezt követően futtassa le a SuSEconfig
--module fonts parancsot.
A SuSEconfig --module fonts a betűkészletek beállítását kezelő /usr/
sbin/fonts-config parancsfájlt hajtja végre. A parancsfájl működésének megismeréséhez tekintse meg a parancsfájl kézikönyvoldalát (man fonts-config ).
Az eljárás ugyanaz bittérképes, TrueType és OpenType, illetve Type1 (PostScript)
betűkészletek esetén. E betűtípusok mindegyike tetszőleges könyvtárba telepíthető.
Az X.Org két teljesen különböző betűrendszert tartalmaz: a régi X11 alap betűrendszert,
illetve az újonnan kialakított Xft és fontconfig rendszert. Az alábbiakban leírjuk a két
rendszert röviden.

23.2.1 Az X11 alap betűkészletek
Manapság az X11 alap betűkészletrendszer nem csak bitképes betűkészletek, hanem
méretezhető (Type1, TrueType, OpenType és CID kulcsú) betűkészletek használatát
is támogatja. A méretezhető betűk támogatása csak élsimítás és részpixel-kirajzolás
nélkül támogatott, és a sok nyelv betűalakjait tartalmazó betűkészletek betöltése hosszú
időt vehet igénybe. A Unicode-betűkészletek is támogatottak, de használatuk lassú lehet,
és több memóriát igényel.
Az X11 alap betűkészletrendszer rendelkezik néhány öröklött gyengeséggel. Elavult
rendszer, amely nem terjeszthető ki értelmes módon. A visszamenőleges kompatibilitás
érdekében meg kell tartani, de ahol csak lehetséges, a modernebb Xft és fontconfig
rendszert kell használni.
A működéshez az X kiszolgálónak tudnia kell, hogy mely betűkészletek állnak rendelkezésére és ezek a rendszerben hol találhatók. Ezt FontPath változó kezeli, amely
az összes érvényes rendszerbetűkészlet-könyvtár elérési útját tartalmazza. Ezekben a
könyvtárakban egy fonts.dir nevű fájl a könyvtárban rendelkezésre álló összes
betűkészletet felsorolja. A FontPath változót az X kiszolgáló állítja elő indításkor.
Végigkeresi az /etc/X11/xorg.conf konfigurációs fájl minden FontPath be-
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jegyzését egy érvényes fonts.dir fájl után. Ezek a bejegyzések a Files szakaszban
találhatók. A tényleges FontPath változó az xset q parancs segítségével jeleníthető
meg. Ez az elérési út futás közben az xset parancs segítségével módosítható. További
elérési út hozzáadásához használja az xset +fp <path> parancsot. A nem kívánt
elérési út eltávolításához használja az xset -fp <path> parancsot.
Ha az X kiszolgáló már aktív, akkor a felcsatolt könyvtárakban található, frissen telepített
betűkészletek az xset fp rehash parancs segítségével aktiválhatók. Ezt a parancsot
a SuSEconfig --module fonts hajtja végre. Mivel az xset parancsnak hozzá
kell tudnia férni a futó X kiszolgálóhoz, ez csak akkor működik, ha a
SuSEconfig --module fonts egy olyan parancsértelmezőből van indítva, amelyik
hozzá tud férni a futó X kiszolgálóhoz. A legegyszerűbb mód ennek eléréséhez, ha az
su parancs és a root jelszó megadásával szerez root jogosultságot. Az su átadja
az X kiszolgáló elindító felhasználó hozzáférési jogosultságait a root parancsértelmezőnek. Annak ellenőrzéséhez, hogy a betűkészletek megfelelően telepítésre kerülteke és hogy rendelkezésre állnak-e az X11 alap betűkészletrendszeren keresztül, az
xlsfonts parancs segítségével jelenítse meg a rendelkezésre álló betűkészletek listáját.
A SUSE Linux Enterprise alapértelmezés szerint UTF-8 területi beállításokat használ.
Éppen ezért a Unicode-betűkészletek a preferáltak (azok, amelyek neve iso10646-1-re
végződik az xlsfonts kimenetében). Az összes Unicode-betűkészlet kiíratható az
xlsfonts | grep iso10646-1 paranccsal. Szinte minden Unicode-betűkészletében megtalálhatók legalább az európai nyelvekhez szükséges (korábban
iso-8859-*) betűalakok.

23.2.2 Az Xft
Az Xft programozói a kezdetektől fogva biztosították a méretezhető betűkészletek támogatását, beleértve az élsimítást is. Xft használata esetén a betűkészleteket az őket
használó alkalmazások állítják elő, nem az X kiszolgáló, mint az X11 alap betűrendszerben. Ily módon a megfelelő alkalmazás hozzá tud férni a tényleges betűkészletfájlokhoz
és teljes mértékben szabályozhatja a betűalakok előállítását. Ez képezi a többnyelvű
szöveg helyes megjelenítésének alapját. A betűkészletfájlok közvetlen elérése nagyon
hasznos a betűkészletek nyomtatáshoz való beágyazásához, mert így ellenőrizhető,
hogy a nyomtatási kimenet ugyanúgy néz-e ki, mint a képernyőkimenet.
SUSE Linux Enterprise, alatt a két asztali környezet (a KDE és a GNOME), a Mozilla
és számos más alkalmazás alapértelmezés szerint már az Xft-t használja. Az Xft-t már
több alkalmazás használja, mint a régi X11 alap betűrendszert.
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Az Xft a fontconfig könyvtárat használja a betűkészletek megkereséséhez és az előállításuk szabályozásához. A fontconfig tulajdonságait a globális /etc/fonts/fonts
.conf és a felhasználóspecifikus ~/.fonts.conf konfigurációs fájlok szabályozzák.
Ezeknek a fontconfig konfigurációs fájloknak az alábbi szöveggel kell kezdődniük:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>

és az alábbi szöveggel kell végződniük:
</fontconfig>

A betűkészletek kereséséhez további könyvtárak az alábbi sorok hozzáfűzésével vehetők
fel:
<dir>/usr/local/share/fonts/</dir>

Erre azonban általában nincs szükség. A felhasználóspecifikus ~/.fonts alapértelmezés szerint már benne van az /etc/fonts/fonts.conf fájlban. Ennek megfelelően további betűkészletek telepítéséhez csak át kell őket másolni a ~/.fonts fájlba.
A betűkészletek megjelenését befolyásoló szabályok is beilleszthetők. Írja be például
az alábbit:
<match target="font">
<edit name="antialias" mode="assign">
<bool>false</bool>
</edit>
</match>

az összes betűkészlet élsimításának letiltásához, vagy az alábbit:
<match target="font">
<test name="family">
<string>Luxi Mono</string>
<string>Luxi Sans</string>
</test>
<edit name="antialias" mode="assign">
<bool>false</bool>
</edit>
</match>

adott betűkészletek élsimításának letiltásához.
A legtöbb alkalmazás alapértelmezés szerint a sans-serif (vagy az egyenértékű
sans), serif vagy monospace betűkészletnevet használja. Ezek nem valódi betű-

Az X Window rendszer

523

készletek, hanem csak álnevek, amelyek a nyelvi beállítástól függően feloldásra kerülnek
a megfelelő betűkészletre.
A felhasználók egyszerűen hozzáadhatnak szabályokat a ~/.fonts.conf fájlhoz
ahhoz, hogy ezek az álnevek a kedvenc betűkészletekre legyenek feloldva:
<alias>
<family>sans-serif</family>
<prefer>
<family>FreeSans</family>
</prefer>
</alias>
<alias>
<family>serif</family>
<prefer>
<family>FreeSerif</family>
</prefer>
</alias>
<alias>
<family>monospace</family>
<prefer>
<family>FreeMono</family>
</prefer>
</alias>

Mivel alapértelmezés szerint majdnem minden alkalmazás ezeket az álneveket használja,
ezek szinte a teljes rendszerre hatással vannak. A kedvenc betűkészletek majdnem
mindenütt egyszerűen használhatók anélkül, hogy módosítani kellene az egyes alkalmazások betűkészlet-beállításait.
Az fc-list parancs segítségével megjeleníthető, hogy mely betűkészletek vannak
telepítve és melyek használhatók. Az fc-list például az összes betűkészlet listáját
adja vissza. Annak megjelenítéséhez, hogy mely rendelkezésre álló méretezhető betűkészletek (:scalable=true) tartalmazzák a héberhez szükséges betűalakot
(:lang=he), mi ezek neve (family), stílusa (style), vastagsága (weight) és a
betűkészleteket tartalmazó fájlok neve, adja ki az alábbi parancsot:
fc-list ":lang=he:scalable=true" family style weight

A parancs kimenete az alábbi módon néz ki:
FreeSansBold.ttf: FreeSans:style=Bold:weight=200
FreeMonoBoldOblique.ttf: FreeMono:style=BoldOblique:weight=200
FreeSerif.ttf: FreeSerif:style=Medium:weight=80
FreeSerifBoldItalic.ttf: FreeSerif:style=BoldItalic:weight=200
FreeSansOblique.ttf: FreeSans:style=Oblique:weight=80
FreeSerifItalic.ttf: FreeSerif:style=Italic:weight=80
FreeMonoOblique.ttf: FreeMono:style=Oblique:weight=80
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FreeMono.ttf: FreeMono:style=Medium:weight=80
FreeSans.ttf: FreeSans:style=Medium:weight=80
FreeSerifBold.ttf: FreeSerif:style=Bold:weight=200
FreeSansBoldOblique.ttf: FreeSans:style=BoldOblique:weight=200
FreeMonoBold.ttf: FreeMono:style=Bold:weight=200

Az fc-list parancs segítségével lekérdezhető legfontosabb paraméterek:
23.2 táblázat Az fc-list paraméterei
Paraméter

Jelentés és lehetséges értékek

family

A betűcsalád neve, például FreeSans.

foundry

A betűkészlet gyártója, például urw.

style

A betűkészlet stílusa, például Medium (közepes), Regular
(hagyományos), Bold (félkövér), Italic (dőlt) vagy
Heavy (vastag).

lang

A betűkészlet által támogatott nyelv, német esetén például
de, japán esetén ja, hagyományos kínai esetén zh-TW,
egyszerűsített kínai esetén pedig zh-CN.

weight

A betűkészlet vastagsága, normál betűkészlet esetén 80, félkövér esetén 200.

slant

A dőltség mértéket jelöli, 0 esetén nem dőlt, 100 esetén dőlt.

file

A betűkészletet tartalmazó fájl neve.

outline

Körvonalas betűkészlet esetén igaz, más betűkészletek esetén
hamis.

scalable

Méretezhető betűkészletek esetén igaz, másfajta betűkészletek esetén hamis.

bitmap

Bitképes betűkészlet esetén igaz, más betűkészletek esetén
hamis.
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Paraméter

Jelentés és lehetséges értékek

pixelsize

A betűk mérete képpontban. Az fc-list paranccsal kapcsolatban
ennek a paraméternek csak bitképes betűkészletek esetén van
értelme.

23.3 További információk
Az X11-gyel kapcsolatos további, részletesebb információkért telepítse az
xorg-x11-doc és howtoenh csomagokat. Az X11 fejlesztésével kapcsolatos további
információ a projekt weboldalán (http://www.x.org) olvasható.
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Hitelesítés PAM használatával

24

A Linux a PAM (Pluggable Authentication Modules, cserélhető hitelesítési modulok)
rendszert használja a hitelesítési folyamatban a felhasználó és az alkalmazás közötti
rétegként. A PAM-modulok rendszerszinten állnak rendelkezésre, így akármelyik alkalmazás kérheti őket. Ez a fejezet leírja a moduláris hitelesítési mechanizmus működését
és beállításának módját.
A rendszergazdák és a programozók gyakran kívánják korlátozni a hozzáférést a rendszer
egyes részeihez, illetve korlátozni az alkalmazások bizonyos funkcióinak használatát.
PAM nélkül az alkalmazásokat minden egyes új hitelesítési mechanizmushoz (például
LDAP, Samba vagy Kerberos) hozzá kell igazítani. Ez a folyamat azonban meglehetősen
időigényes és a hibázás esélyét rejti. E hátrányok elkerülésének egyik módja az alkalmazások és a hitelesítési mechanizmusok szétválasztása, és az utóbbi központilag felügyelt modulokba irányítása. Így minden egyes alkalommal, ha egy új hitelesítési séma
kerül bevezetésre, elegendő a megfelelő PAM-modult elkészíteni vagy adaptálni.
A PAM mechanizmusát használó programok mindegyikének van egy saját konfigurációs fájlja az /etc/pam.d/programnév könyvtárban. Ezek a fájlok határozzák
meg a hitelesítéshez használt PAM-modulokat. Létezik továbbá egy globális konfigurációs fájl a legtöbb PAM-modulhoz az /etc/security, könyvtárban, amely meghatározza a modulok pontos viselkedését (ilyen például a pam_env.conf, a pam
_pwcheck.conf, a pam_unix2.conf és a time.conf). A PAM-modulokat
használó alkalmazások ténylegesen egy sor PAM-funkciót hívnak meg, amelyek azután
feldolgozzák a különféle konfigurációs fájlokban található adatokat és az eredményt
visszaadják a hívó alkalmazásnak.
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24.1 A PAM konfigurációs fájlok
szerkezete
A PAM konfigurációs fájlok minden egyes sora maximum négy oszlopból állhat:
<Type of module> <Control flag> <Module path> <Options>

A PAM-modulok egymásra épülve kerülnek feldolgozásra. A különféle típusú moduloknak különböző feladataik vannak: az egyik modul például ellenőrzi a jelszót, a másik
azt a helyet, ahonnan a rendszert elérték, egy harmadik pedig lehet, hogy felhasználóspecifikus beállításokat vizsgál meg. A PAM négyféle modultípust különböztet meg:
auth
Az ilyen típusú modulok feladata a felhasználó azonosságának ellenőrzése. Hagyományosan ez jelszóellenőrzéssel történik, de használhatók például intelligens kártyák, vagy különféle biometriai eszközök (ujjlenyomat- vagy szivárványhártya-ellenőrzés) is.
account
Az ilyen típusú modulok ellenőrzik, hogy a felhasználó rendelkezik-e általános
engedéllyel a kért szolgáltatás használatára. Például ilyen ellenőrzésre van szükség
ahhoz, hogy senki ne léphessen be egy lejárt felhasználói fiók azonosítójával.
password
Az ilyen típusú modulok feladata, hogy lehetővé tegyék a hitelesítési tokenek cseréjét. A legtöbb esetben ez egy jelszót jelent.
session
Az ilyen típusú modulok felelősek a felhasználói munkamenetek kezeléséért és
beállításáért. A hitelesítés előtt és után kerülnek elindításra, hogy feljegyezzék a
bejelentkezési kísérleteket a rendszernaplókba, valamint beállítsák a felhasználó
egyedi környezetét (postafiókok, saját könyvtár, rendszerkorlátok stb).
A második oszlop az elindított modulok viselkedését befolyásoló vezérlő jelzőket tartalmaz:
required
Az ilyen jelzőjű modulok feldolgozásának sikeresen végbe kell mennie ahhoz,
hogy a hitelesítés folytatódjon. Egy required jelzőjű modul sikertelen futása
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esetén az ilyen jelzőjű összes többi modul feldolgozásra kerül, mielőtt a felhasználó
üzenetet kapna a hitelesítési kísérlet sikertelenségéről.
requisite
Hasonlóan a required jelzőjű modulokhoz, az ilyen jelzőjű modulok feldolgozásának sikeresen végbe kell mennie. Egy ilyen jelzőjű modul sikertelen futása
esetén azonban a felhasználó azonnal üzenetet kap és a rendszer a további modulokat
nem dolgozza fel. Sikeres végrehajtás esetén feldolgozásra kerülnek a további
modulok, hasonlóan a required jelzőhöz. A requisite jelző alapszintű
szűrőként használható, amely a helyes hitelesítés alapvető fontosságú feltételeinek
meglétét ellenőrzi.
sufficient
Az ilyen jelzőjű modul sikeres feldolgozása esetén a hívó alkalmazás azonnal
üzenetet kap a sikerről és a többi modul már nem is kerül feldolgozásra, feltéve,
hogy nem volt korábbi required jelzőjű sikertelen modul. A sufficient
jelzőjű modul sikertelen feldolgozása nem jár közvetlen következményekkel, hiszen
minden további modul a megfelelő sorrendben végrehajtásra kerül.
optional
Az ilyen jelzőjű modulok sikertelensége vagy sikere nem jár semmilyen direkt
következménnyel. Ez olyan modulok esetén hasznos, amelyeknek csak egy üzenetet
kell megjeleníteniük (például jelezni a felhasználónak, hogy levele érkezett), egyéb
teendők nélkül.
include
Ha ez a jelző meg van adva, akkor a paraméterként megadott fájl beszúrásra kerül
ezen a helyen.
A modul elérési útját nem kell külön megadni, amennyiben a modul az alapértelmezett
könyvtárban található (/lib/security, a SUSE Linux Enterprise®, által támogatott
64 bites platformokon a könyvtár neve /lib64/security). A negyedik oszlop az
adott modul esetleges paramétereit tartalmazza. Ilyen lehet például a debug (a hibakeresés engedélyezése) vagy a nullok (üres jelszavak használatának engedélyezése).

24.2 Az sshd PAM-konfigurációja
A PAM működésének illusztrálására tekintsük át az sshd PAM-konfigurációját gyakorlati példaként:
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24.1 példa Az sshd PAM-konfigurációja
#%PAM-1.0
auth
include
common-auth
auth
required
pam_nologin.so
account include
common-account
password include
common-password
session include
common-session
# Enable the following line to get resmgr support for
# ssh sessions (see /usr/share/doc/packages/resmgr/README.SuSE)
#session optional
pam_resmgr.so fake_ttyname

Egy alkalmazás (a jelen esetben az sshd) tipikus PAM-konfigurációja négy include
utasítást tartalmaz, amelyek a négy modultípus konfigurációs fájljaira utalnak:
common-auth, common-account, common-password, és common-session.
Ez a négy fájl tartalmazza az egyes modultípusok alapértelmezett konfigurációját. Ha
beágyazva használja őket az egyes modulok PAM-alkalmazásonkénti külön-külön
meghívása helyett, akkor automatikusan frissítésre kerül a PAM-konfiguráció, ha a
rendszergazda módosítja az alapértelmezett értékeket. Régebben kézzel kellett módosítani minden alkalmazás konfigurációs fájlját, ha a PAM-ban változások történtek, vagy
egy új alkalmazás lett telepítve. Most már a PAM-konfiguráció és az összes módosítása
öröklődik az alapértelmezett konfigurációs fájlokon keresztül.
Az első beágyazott fájl (a common-auth) két auth típusú modult hív meg: a
pam_env és a pam_unix2 modulokat. Lásd: 24.2. példa - Az auth szakasz alapértelmezett konfigurációja (530. oldal)
24.2 példa Az auth szakasz alapértelmezett konfigurációja
auth
auth

required
required

pam_env.so
pam_unix2.so

Az első, a pam_env az /etc/security/pam_env.conf fájlt tölti be a fájlban
megadott környezeti változók beállításához. Így például beállítható a DISPLAY változó
a helyes értékre, mivel a pam_env modul tudja, hogy a bejelentkezés honnan történik.
A második, a pam_unix2 összeveti a felhasználó bejelentkezési azonosítóját és jelszavát az /etc/passwd és az /etc/shadow fájlokban tároltakkal.
A common-auth részben megadott fájlok sikeres meghívása után egy harmadik, pam
_nologin nevű modul ellenőrzi, hogy az /etc/nologin létezik-e. Ha igen, akkor
csak a root felhasználó jelentkezhet be. Az összes auth modul feldolgozásra kerül,
mielőtt az sshd bármilyen visszajelzést kapna arról, hogy a bejelentkezés sikerült-e.
Figyelembe véve, hogy az összes modul required vezérlő jelzővel rendelkezik, ahhoz,
hogy az sshd pozitív eredményt kapjon vissza, mindegyikük feldolgozásának sikeresen
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végbe kell mennie. Ha a modulok közül csak egy is sikertelen, az összes modul feldolgozásra kerül, majd ezután kap értesítést az sshd a negatív eredményről.
Miután az összes auth típusú modul sikeresen feldolgozásra került, egy újabb beágyazási (include) utasítás következik, amint azt az ábra (24.3. példa - Az account szakasz
alapértelmezett konfigurációja (531. oldal)) mutatja. A common-account csak egy
modult tartalmaz, ez a pam_unix2. Ha a pam_unix2 azt az eredményt adja vissza,
hogy a felhasználó létezik, az sshd kap egy üzenetet a sikerről, és a következő modulköteg (password) kerül feldolgozásra: 24.4. példa - A password szakasz alapértelmezett konfigurációja (531. oldal).
24.3 példa Az account szakasz alapértelmezett konfigurációja
account required

pam_unix2.so

24.4 példa A password szakasz alapértelmezett konfigurációja
password required
password required
#password required

pam_pwcheck.so
pam_unix2.so
pam_make.so

nullok
nullok use_first_pass use_authtok
/var/yp

Az sshd PAM-konfigurációja megint csupán egy include utasítást tartalmaz, amely a
password moduloknak a common-password helyen található alapértelmezett
konfigurációjára hivatkozik. Ezeknek a moduloknak sikeresen végbe kell menniük
(required vezérlő jelző) minden alkalommal, ha az alkalmazás a hitelesítési token
módosítását kéri. A jelszó vagy valamilyen más hitelesítési token megváltoztatása biztonsági ellenőrzést igényel. Ezt a pam_pwcheck modul végzi. Az utána használt pam
_unix2 modul áthoz minden régi és új jelszót a pam_pwcheck modulból, így a felhasználónak nem kell újra hitelesítenie magát. Ez továbbá lehetetlenné teszi a pam
_pwcheck által végzett ellenőrzések megkerülését is. A password típusú modulokat
akkor kell használni, ha az előző, account vagy auth típusok be vannak állítva,
hogy jelezzék a lejárt jelszavakat.
24.5 példa A session szakasz alapértelmezett konfigurációja
session required
session required
session optional

pam_limits.so
pam_unix2.so
pam_umask.so

Utolsó lépésként a session típusú modulok (ezek a common-session fájlba
vannak beágyazva) kerülnek meghívásra a munkamenet beállítására az adott felhasználónak megfelelően. Bár a pam_unix2 modul ismét feldolgozásra kerül, ennek nincs
gyakorlati következménye, mivel a modul vonatkozó konfigurációs fájljában (pam
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_unix2.conf a none paraméter van megadva. A pam_limits modul betölti az
/etc/security/limits.conf fájlt, amely korlátokat szabhat meg bizonyos
rendszererőforrások használatával kapcsolatban. A session modulok a felhasználó
kijelentkezésekor másodszor is meghívódnak.

24.3 A PAM-modulok beállítása
A PAM-modulok némelyike konfigurálható. A megfelelő konfigurációs fájlok az /etc/
security könyvtárban találhatók. Az alábbi szakasz röviden leírja az sshd példával
kapcsolatos konfigurációs fájlokat – pam_unix2.conf, pam_env.conf, pam
_pwcheck.conf és limits.conf.

24.3.1 pam_unix2.conf
A hagyományos, jelszó alapú hitelesítési módszert a pam_unix2 PAM-modul szabályozza. Képes kiolvasni a szükséges adatokat az /etc/passwd és /etc/shadow
fájlokból, a NIS térképekből, a NIS+ táblázatokból és LDAP-adatbázisokból. A modul
viselkedése befolyásolható az egyes alkalmazások PAM-beállításainak módosításával,
illetve globálisan, az /etc/security/pam_unix2.conf fájl szerkesztésével. A
24.6. példa - pam_unix2.conf (532. oldal) a modul egy nagyon egyszerű konfigurációs
fájlját mutatja be.
24.6 példa pam_unix2.conf
auth:
nullok
account:
password:
session:

nullok
none

Auth és password típusú modulok esetén a nullok paraméter azt határozza meg,
hogy a megfelelő típusú fiók üres jelszavakat is használhat. A felhasználók továbbá
módosíthatják a fiókokhoz tartozó jelszavakat. A none paraméter a session modultípus esetében azt adja meg, hogy semmilyen üzenet nem kerül naplózásra (ez az alapértelmezés). A további beállítási lehetőségek a fájlban található megjegyzésekből, valamint a pam_unix2(8) man oldalból ismerhetők meg.
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24.3.2 pam_env.conf
Ez a fájl használható a felhasználók számára egy szabványosított környezet kialakítására,
amely beállításra kerül a pam_env modul minden egyes meghívásánál. Ebben az
esetben az előre beállított környezeti változók a következő szintaxissal adhatók meg:
VARIABLE

[DEFAULT=[value]]

[OVERRIDE=[value]]

VARIABLE
A beállítani kívánt környezeti változó neve.
[DEFAULT=[érték]]
A rendszergazda által beállítani kívánt alapérték.
[OVERRIDE=[érték]]
A pam_env által lekérdezhető és beállítható, az alapértelmezett értéket felülírható
értékek.
Egy igen hétköznapi példa, ahol az alapértelmezett értéket felül kell írnia a pam_env
modulnak, a DISPLAY változó, amelyik minden egyes távoli bejelentkezéskor módosításra kerül. Lásd: 24.7. példa - pam_env.conf (533. oldal).
24.7 példa pam_env.conf
REMOTEHOST
DISPLAY

DEFAULT=localhost OVERRIDE=@{PAM_RHOST}
DEFAULT=${REMOTEHOST}:0.0 OVERRIDE=${DISPLAY}

Az első sor beállítja a REMOTEHOST változót a localhost értékre, és ez lesz mindig
használva, ha a pam_env nem tud kideríteni más értéket. A DISPLAY változó pedig
tartalmazza a REMOTEHOST értékét. A további beállítási lehetőségek az /etc/
security/pam_env.conf fájlban található megjegyzésekből ismerhetők meg.

24.3.3 pam_pwcheck.conf
Ez a pam_pwcheck modul konfigurációs fájlja, amelyik a password típusú modulok
paramétereit olvassa ki. Az ebben a fájlban tárolt értékek felülbírálják az egyes alkalmazások PAM-beállításait. Ha nincsenek megadva alkalmazásspecifikus beállítások,
akkor az alkalmazás a globális beállításokat használja. A 24.8. példa - pam_pwcheck.conf
(534. oldal) azt mutatja be, amikor a pam_pwcheck engedi az üres jelszavak haszná-
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latát és a jelszavak módosítását. A modul további beállítási lehetőségei az /etc/
security/pam_pwcheck.conf fájlban vannak megemlítve.
24.8 példa pam_pwcheck.conf
password:

nullok

24.3.4 limits.conf
Rendszerkorlátok egy felhasználóra vagy felhasználói csoportra a limits.conf
fájlban állíthatók be, amelyet a pam_limits modul olvas ki. A fájlban fix korlátok
is beállíthatók (ezeket semmilyen körülmények között nem lehet meghaladni), illetve
lágy korlátok, amelyek ideiglenesen túlléphetők. A szintaxis és a rendelkezésre álló
paraméterek a fájlban található megjegyzésekből ismerhetők meg.

24.4 További információ
A telepített rendszer /usr/share/doc/packages/pam könyvtárában az alábbi
dokumentációs anyagok találhatók:
README fájlok
A könyvtár legfelső szintjén néhány általános README fájl található. A modules
alkönyvtárban a rendelkezésre álló PAM-modulok README fájljai találhatók.
A Linux-PAM rendszergazda kézikönyve
Ez a dokumentum mindent tartalmaz, amit csak egy rendszergazdának tudnia
kellhet a PAM-ról. Témakörök sokaságát öleli fel, a konfigurációs fájlok szintaxisától kezdve egészen a PAM biztonsági aspektusáig. A dokumentum PDF-fájlként,
HTML-formátumban és sima szövegként is megtalálható.
A Linux-PAM-modul írók kézikönyve
Ez a dokumentum a témakört a fejlesztők szemszögéből tekinti át, részletes információt adva arról, hogyan készíthetők a szabványnak megfelelő PAM-modulok.
A dokumentum PDF-fájlként, HTML-formátumban és sima szövegként is megtalálható.
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A Linux-PAM alkalmazásfejlesztő kézikönyve
Ez a dokumentum mindent tartalmaz a PAM-könyvtárakat használni kívánó alkalmazásfejlesztők számára. A dokumentum PDF-fájlként, HTML-formátumban és
sima szövegként is megtalálható.
Thorsten Kukuk számos PAM-modult készített SUSE LINUX alá, valamint ezek leírását
is. Ennek helye: http://www.suse.de/~kukuk/pam/.
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Mobil számítástechnika alatt elsősorban a noteszgépeket, PDA-kat és mobiltelefonokat,
valamint a közöttük történő adatcserét értjük. A mobilhardver összetevői, így a külső
merevlemezek, flash-meghajtók és digitális fényképezőgépek csatlakoztathatók noteszgépekhez és asztali rendszerekhez egyaránt. A mobil számítástechnikában számos
szoftverkomponens játszik szerepet, és közülük gyakran nem egy alkalmazást kifejezetten mobil használatra fejlesztenek.

25.1 Noteszgépek
A noteszgépek hardvere eltér a szokásos asztali rendszerekétől. Ennek oka, hogy a noteszgépeknél fokozottan jelentkeznek a cserélhetőséggel, mérettel és energiafogyasztással
kapcsolatos igények. A mobilhardver-gyártók létrehoztak egy PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International Association) nevű szabványt. Ez a szabvány
memóriakártyákra, hálózati csatolókártyákra, ISDN- és modemkártyákra, valamint
külső merevlemezekre vonatkozik. Azt, hogy az ilyen hardver támogatása hogyan van
megvalósítva Linux alatt, mit kell figyelembe venni a beállítás során, milyen szoftverrel
lehet vezérelni a PCMCIA-t és hogyan lehet megtalálni az egyes problémák mögött
rejlő hibákat, a 26. fejezet - PCMCIA (549. oldal) rész írja le.
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25.1.1 Energiatakarékosság
Az alacsony energiafelhasználásra optimalizált rendszerkomponensek használata a
noteszgépek gyártásánál hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyan üzemeltethetők akkor is,
ha nem lehet őket csatlakoztatni az elektromos hálózatra. Legalább olyan fontos szerepet
játszanak az energiatakarékosság terén, mint az operációs rendszer. A SUSE Linux
Enterprise® számos módszert képes alkalmazni, amellyel befolyásolható a noteszgép
fogyasztása, és akkumulátoros működés esetén megnövelhető a hasznos üzemidő. Az
alábbi lista elemei egyre csökkenő mértékben járulnak hozzá az energiatakarékossághoz:
• A CPU sebességének korlátozása
• A kijelző megvilágításának kikapcsolása tétlen állapotban
• A kijelző megvilágításának kézi átállítása
• A nem használt, hotplug-ra felkészített alkatrészek (USB CD-ROM, külső egér,
nem használt PCMCIA-kártyák stb.) kikapcsolása
• A merevlemez leállítása tétlenség esetén
Részletes háttérinformáció a SUSE Linux Enterprise energiagazdálkodási funkcióiról,
illetve a YaST energiagazdálkodási moduljának használatáról: 28. fejezet - Energiagazdálkodás (575. oldal).
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25.1.2 Integráció a változó működési
környezetekbe
A mobil számítástechnikai rendszernek alkalmazkodnia kell tudni a változó működési
környezetekhez. Számos szolgáltatás függ a környezettől és a vonatkozó klienseket át
kell konfigurálni. A SUSE Linux Enterprise elvégzi ezt a feladatot Ön helyett.
25.1 ábra Hordozható gép integrálása egy hálózatba

?

?

Nyomtatás

Levelezés

?

?

?
?
?

?

Proxy
X-beállítások

Hálózat

Egy kis otthoni hálózat és az irodai hálózat között ingázó noteszgép kapcsán az érintett
rendszerek:
Hálózat
Ide tartozik az IP-címkiosztás, a névfeloldás, az internetes kapcsolat ás általában,
a hálózat elérhetősége.
Nyomtatás
A hálózattól függően a rendelkezésre álló nyomtatók és nyomtatókiszolgálók aktuális adatbázisának a listája kell, hogy szerepeljen.

Mobil számítástechnika Linux alatt

539

E-mail és proxyk
Csakúgy, mint a nyomtatás esetén, a felelős kiszolgálók listája friss kell, hogy legyen.
X
Ha a noteszgép ideiglesen egy projektorhoz vagy külső monitorhoz csatlakozik,
akkor a megfelelő képernyőbeállításokat be kell tudni állítani.
A SUSE Linux Enterprise többféle módszert is kínál a noteszgépek meglévő működési
környezetekbe integrálására:
SCPM
Az SCPM (system configuration profile management, rendszerkonfiguráció-profil
kezelése) lehetővé teszi a rendszer adott konfigurációs állapotainak elmentését
egyfajta „pillanatfelvételként”, úgynevezett profilokba. A különböző helyzetekhez
különböző profilok készíthetők. Hasznosak, ha a rendszert változó környezetekben
működtetik (otthoni hálózat, irodai hálózat). A profilok között bármikor át lehet
váltani. Az SCPM-mel kapcsolatos további információ: 27. fejezet - Rendszerbeállítások profil kezelése (559. oldal). A KDE Kicker Profilválasztó kisalkalmazásával
is válthat a profilok között. Az alkalmazás bekéri a root jelszót átváltás előtt.
NetworkManager
A NetworkManager kifejezetten a noteszgépek mobil hálózatkezeléséhez készült.
Egyszerű, automatikus átkapcsolást biztosít a különféle hálózati környezetek vagy
különböző típusú hálózatok (például vezetéknélküli LAN és Ethernet) között. A
NetworkManager a WEP és WPA-PSK titkosítást támogatja vezetéknélküli LANokban. Képes kezelni a telefonos kapcsolatokat is (az smpppd démonnal). Mindkét
asztali környezet (GNOME és KDE) tartalmaz előtétprogramot a NetworkManagerhez. További információ az asztali kisalkalmazásokról: 13. fejezet - Hálózati kapcsolatok kezelése (↑KDE felhasználói kézikönyv), illetve a GNOME felhasználói
kézikönyv.

540

Telepítési útmutató

25.1 táblázat Mikor érdemes használni a NetworkManagert?
Az én gépem …

NetworkManager hasznos?

noteszgép

Igen

néha különböző hálózatokra csatlakozik

Igen

hálózati szolgáltatásokat (pl. DNS-t vagy DHCP- Nem
t) biztosít
csak statikus IP-címet használ

Nem

Ha nem a NetworkManager a praktikus megoldás, akkor a YaST eszközeivel állítsa
be a hálózati konfigurációt.
SLP
Az SLP (Service Location Protocol) leegyszerűsíti a noteszgépek csatlakozását
egy meglévő hálózatba. SLP nélkül a noteszgép gazdájának általában pontosan
tudnia kell, hogy milyen szolgáltatások érhetők el a hálózatban. Az SLP nyilvános
üzenetekben értesíti a helyi hálózat összes kliensét egy-egy adott szolgáltatás elérhetőségéről. Az SLP-t támogató alkalmazások képesek feldolgozni az SLP által
meghirdetett adatokat és beállítani magukat automatikusan. Az SLP akár még a
rendszer telepítéséhez is használható: megtakarítható a megfelelő telepítési forrás
keresgélésének az ideje. Az SLP-vel kapcsolatos részletes információ: 31. fejezet
- SLP-szolgáltatások a hálózatban (693. oldal).
Az SCPM lelke a megismételhető rendszerállapotok elérése és fenntartása. Az SLP-vel
a hálózatba kötött számítógépek beállítása sokkal egyszerűbb, hiszen nagy része automatikusan megtörténik.
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25.1.3 Szoftverek választéka
A mobil felhasználásnak számos speciális területe van, amelyeket dedikált szoftverek
szolgálnak ki: ilyen a rendszerek (különösen az akkumulátor töltöttségének) figyelése,
az adatok szinkronizálása, valamint a vezetéknélküli kommunikáció a perifériákkal és
az Internettel. Az alábbi szakaszokban áttekintjük a legfontosabb alkalmazásokat,
amelyeket a SUSE Linux Enterprise kínál az egyes feladatokra.

Rendszerfigyelés
A SUSE Linux Enterprise két KDE-rendszerfigyelő eszközt biztosít:
KPowersave
A KPowersave egy kisalkalmazás, amely az akkumulátor töltöttségét jelzi ki a vezérlőpulton. Az ikon az áramellátás típusától függően változik. Hálózati adapterről
működés esetén egy kicsi villásdugó ikon látható. Akkumulátoros működés esetén
az ikon egy ceruzaelemhez hasonlít. A hozzá tartozó menü a YaST energiagazdálkodási modulját nyitja meg, a root jelszó bekérése után. Így be lehet állítani a
rendszer működését a különböző áramforrásokhoz. További információ az energiagazdálkodásról és a vonatkozó YaST modulról: 28. fejezet - Energiagazdálkodás
(575. oldal).
KSysguard
A KSysguard egy független alkalmazás, amely a rendszer minden mérhető paraméterét egy figyelési környezetbe gyűjti be. A KSysguard-nak vannak figyelői ACPIhez (az akkumulátor állapotához), a CPU-terheléshez, a hálózathoz, a particionáláshoz és a memóriahasználathoz. Képes figyelni és megjeleníteni az összes rendszerfolyamatot is. A begyűjtött adatok megjelenítése és szűrése nagymértékben testreszabható. A különböző rendszerparaméterek figyelhetők külön adatoldalakon, de
van lehetőség a hálózat több gépéről egyszerre összegyűjteni adatokat. A KSysguard
képes démonként is futni azokon a gépeken, amelyeken nincs KDE környezet.
További információ a programról a beépített súgójában, illetve a SUSE kézikönyvoldalakon olvasható.
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25.2 ábra Az akkumulátor állapotának figyelése KSysguarddal

A GNOME asztali környezetben a GNOME ACPI panel kisalkalmazást és a Rendszerfigyelés alkalmazást lehet használni.

Adatszinkronizálás
Amikor átül a hálózatról lecsatlakozott mobil eszközről az irodai, hálózati munkaállomáshoz, a feldolgozott adatokat szinkronizálni kell az egyes példányok között. Ilyen
adatok például az e-mail mappák, illetve a különféle fájlok és könyvtárak, amelyeknek
az úton ugyanúgy meg kell lenniük, mint az irodában. A megoldás mindkét esetben az
alábbi:
E-mail szinkronizálása
Használjon IMAP-fiókot az irodai hálózat leveleinek tárolására. Ezután érje el a
leveleket a munkaállomásról bármely lecsatlakozott IMAP funkciót is kezelő email klienssel (mint a Mozilla Thunderbird Mail, az Evolution vagy a KMail, a
Applications leírása szerint). Az e-mail klienst úgy kell beállítani, hogy az
Elküldött üzenetek mindig ugyanabba a mappába kerüljenek. Ez garantálja,
hogy az összes üzenet és állapotadataik is meglegyenek a szinkronizálási folyamat
végén. Használja a levelezőkliensben megvalósított SMTP-kiszolgálót az üzenetek
küldésére a rendszerszintű MTA postfix vagy sendmail helyett, hogy megbízható
visszajelzést kapjon az el nem küldött üzenetekről.
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Fájlok és könyvtárak szinkronizálása
Számos segédprogram használható a noteszgép és a munkaállomás közötti adatszinkronizálásra. Részletes információ: 38. fejezet - Fájlszinkronizálás (765. oldal).

Vezetéknélküli kommunikáció
Azon túl, hogy az otthoni vagy irodai hálózathoz képesek vezetéken keresztül kapcsolódni, a noteszgépek képesek vezeték nélkül is csatlakozni más számítógépekhez, perifériákhoz, mobiltelefonok vagy PDA-khoz. A Linux háromféle típusú vezetéknélküli
kommunikációt támogat:
WLAN
A vezetéknélküli technológiák közül a legnagyobb hatósugara a WLAN-nak van.
Ez az egyetlen, ami alkalmas nagyméretű, esetleg térben távol is eső hálózatok kialakítására. Az egyes gépek képesek egymással is csatlakozni, így létrehozhatnak
független vezetéknélküli hálózatokat vagy elérhetik az Internetet. A hozzáférési
pont nevű eszközök pedig a WLAN-kompatibilis berendezések bázisállomásaként
működnek, és összekapcsolják őket az Internettel. A mobil felhasználó szabadon
váltogathat a hozzáférési pontok között helytől, vagy attól függően, hogy melyik
hozzáférési pont kínálja a legjobb kapcsolatot. Hasonlóan a mobiltelefonokhoz,
egy nagy hálózat áll a WLAN-felhasználók rendelkezésére anélkül, hogy egy adott
helyhez kötné őket. További részletek a WLAN-okról: 29.1. szakasz - Vezetéknélküli LAN (603. oldal).
Bluetooth
A vezetéknélküli technológiák közül a Bluetooth rendelkezik a legszélesebb körű
alkalmazási körrel. Az IrDA-hoz hasonlóan használható számítógépek (noteszgépek)
és PDA-k vagy mobiltelefonok közötti kommunikációra. De használható a látható
távolságon belüli számítógépek összekötésére is. A Bluetooth ezenkívül használható
vezetéknélküli rendszerkomponensek, például billentyűzet vagy egér csatlakoztatására is. A technológia hatósugara azonban nem elég nagy ahhoz, hogy távoli
rendszereket is be lehessen kötni a hálózatba. Fizikai akadályokon, például falakon
keresztüli kommunikációhoz a WLAN használható. További információ a Bluetoothról, alkalmazásáról és beállításáról: 29.2. szakasz - Bluetooth (614. oldal).
IrDA
Az IrDA a legrövidebb hatósugarú vezetéknélküli technológia. Mindkét félnek látótávolságon belül kell lennie. A falakhoz hasonló akadályok nem küzdhetők le.
Az IrDA egyik lehetséges alkalmazása fájlok átvitele egy noteszgépről egy mobiltelefonra. A noteszgép és a mobiltelefon közötti kis távolság könnyen áthidalható
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infravörös technológiával. A fájlt átküldését a távoli fogadó félnek azután már elintézi a mobilhálózat. Az IrDA egy másik alkalmazása a nyomtatási feladatok vezetéknélküli átvitele az irodán belül. További információ az IrDA-ról: 29.3. szakasz
- Infravörös adatátvitel (626. oldal).

25.1.4 Adatbiztonság
Ideális esetben többféleképpen is védi az ember a noteszgép adatait a jogosulatlan
hozzáférés ellen. Lehet védekezni például az alábbi területeken:
Védelem lopás ellen
Ha van lehetőség rá, mindig védje fizikailag a rendszert lopás ellen. A boltokban
számos különféle biztonsági eszközt lehet kapni, láncokat, lakatokat stb.
A rendszer adatainak titkosítása
A fontos adatokat nemcsak átvitel közben célszerű titkosítani, hanem magán a
merevlemezen is. Ez garantálja a biztonságukat, ha mégis ellopnák a gépet vagy
elveszne. A SUSE Linux Enterprise rendszeren belüli titkosított partíciók létrehozásának leírása: 42. fejezet - Partíciók és fájlok titkosítása (807. oldal).
FONTOS: Adatbiztonság és lemezre felfüggesztés
A titkosított partíciók lemezre felfüggesztés esetén nem csatolódnak le.
Vagyis az ilyen partíciókon lévő adatokat el tudja érni mindenki, aki képes
ellopni a gépet és újraindítani felfüggesztés után.
Hálózati biztonság
Minden adatátvitelt védeni kell, függetlenül attól, hol történik. A 44. fejezet - Biztonság és megbízhatóság (827. oldal) rész szól a Linux és a hálózatok általános
biztonsági kérdéseiről. A vezetéknélküli hálózatok biztonsági intézkedéseiről a 29.
fejezet - Vezetéknélküli kommunikáció (603. oldal) részben lehet olvasni.

25.2 Mobilhardver
A SUSE Linux Enterprise támogatja a FireWire-n (IEEE 1394) vagy USB-n keresztül
csatlakozó mobil tárolóeszközök automatikus felismerését. Mobil tárolóeszköznek
számít minden FireWire- vagy USB-merevlemez, USB flash-meghajtó vagy digitális
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fényképezőgép. Ezeket az eszközöket csatlakoztatás után azonnal, automatikusan felismeri és konfigurálja a rendszer. A GNOME és a KDE fájlkezelői rugalmasan kezelik
a mobil hardvereszközöket. Az ilyen adathordozók biztonságos eltávolításához használja
a fájlkezelők Kiad funkcióját. Ezek a GNOME felhasználói kézikönyv és KDE felhasználói kézikönyv könyvekben vannak leírva.
Külső merevlemezek (USB és FireWire)
Amint a külső merevlemezt helyesen felismerte a rendszer, az ikonja megjelenik
a Sajátgép (KDE) vagy Számítógép (GNOME) ablakokban a felcsatolt meghajtók
listájában. Az ikonra kattintva megjelenik a meghajtó tartalma. Létrehozhat mappákat és fájlokat, vagy éppen szerkesztheti és törölheti őket. Ha át akarja nevezni
a merevlemezt arról a névről, amelyet a rendszer adott neki, válassza ki a megfelelő
parancsot a jobb egérgomb megnyomására megjelenő menüből. Ez a névváltás
azonban csak a fájlkezelőn belül érvényes. Az eszköz leírója, amely néven a
/media alatt fel van csatolva, nem változik meg.
USB flash-meghajtók
Ezeket az eszközöket ugyanúgy kezeli a rendszer, mint a külső merevlemezeket.
Hasonlóan át lehet nevezni őket a fájlkezelőben.
Digitális fényképezőgépek (USB és FireWire)
A rendszer által felismert digitális fényképezőgépek szintén külső meghajtókként
jelennek meg a fájlkezelőben. A KDE lehetővé teszi a képek elérését és kiolvasását
a camera:/ URL-en keresztül, a „Digitális fényképezőgépek kezelése a Konquerorral ” szakasz (1. fejezet - Az első lépések a KDE-asztallal, ↑KDE felhasználói
kézikönyv) helyen leírtak szerint. Ezeket a képeket azután fel lehet dolgozni a digiKam vagy f-spot programokkal. Speciális fotókidolgozáshoz és retusáláshoz
használja a GIMP programot. A digiKam és a GIMP leírása: 19. fejezet - Digitális
fényképgyűjtemények kezelése (↑KDE felhasználói kézikönyv) és 18. fejezet - Képek
szerkesztése a GIMP programmal (↑KDE felhasználói kézikönyv). Az f-spotról
további leírást a GNOME felhasználói kézikönyv tartalmaz.

25.3 Mobiltelefonok és PDA-k
Az asztali rendszerek és noteszgépek Bluetooth- vagy IrDA-kapcsolaton keresztül
tudnak kommunikálni a mobiltelefonokkal. Egyes modellek mindkét protokollt támogatják, mások csak az egyiket. A két protokoll használati területei és a hozzájuk tartozó
bőséges leírás: „Vezetéknélküli kommunikáció” szakasz (544. oldal). A protokollok

546

Telepítési útmutató

beállítását a mobiltelefonokon a telefonok kézikönyve írja le. A Linux-oldali beállításokat pedig a következő részek: 29.2. szakasz - Bluetooth (614. oldal) és 29.3. szakasz
- Infravörös adatátvitel (626. oldal).
Az Evolution és a Kontact beépítve tartalmazza a szinkronizálást a Palm, Inc. által
gyártott kézi eszközökkel is. A kezdeti kapcsolatot az eszközzel mindkét esetben egy
varázsló segítségével lehet beállítani. Ha már be van állítva a Palm Pilotok kezelése,
akkor meg kell határozni, hogy milyen adatokat is szinkronizáljon a program (címeket,
találkozókat stb). További információ: KDE felhasználói kézikönyv és GNOME felhasználói kézikönyv. A KPilot program be van építve a Kontactba is, de külön segédprogramként is elérhető. Leírása: 6. fejezet - Kézi számítógépek szinkronizálása KPilot
programmal (↑KDE felhasználói kézikönyv).

25.4 További információk
A mobil eszközökkel és a Linuxszal kapcsolatos kérdések központi hivatkozási helye:
http://tuxmobil.org. A webhely különböző részei foglalkoznak a noteszgépek,
PDA-k, mobiltelefonok és egyéb mobil hardvereszközök hardveres és szoftveres aspektusaival.
Hasonló megközelítés, mint a http://tuxmobil.org, szintén található itt:
http://www.linux-on-laptops.com. Itt a hordozható és kézi gépekről lehet
találni bőségesen információt.
A SUSE fenntart egy német nyelvű levelezési listát kifejezetten a noteszgépeknek.
Lásd: http://lists.suse.com/archive/suse-laptop. Ezen a listán a
felhasználók és a fejlesztők együtt vitathatják meg a mobil számítástechnika összes
kérdését a SUSE Linux Enterprise rendszerrel kapcsolatban. Az angol nyelvű kérdésekre
is válaszolnak, de az archivált információ túlnyomó része német nyelvű.
Amennyiben probléma lenne SUSE Linux Enterprise alatt a noteszgépek energiagazdálkodásával, érdemes elolvasni az /usr/share/doc/packages/powersave
könyvtárban található README fájlt. Ebben a könyvtárban gyakran található visszajelzés
az utolsó pillanatokból a tesztelőktől és a fejlesztőktől, így néha igen hasznos tud lenni
a problémák megoldásában.

Mobil számítástechnika Linux alatt

547

26

PCMCIA

A PCMCIA általában a hardverre vonatkozik, bár maga a kifejezés annak a szervezetnek
(PC Memory Card International Association) a nevéből származik, amelyik szabványosította az összes lehetséges típusú PC-kártyát. A kezdetben a PCMCIA csak a PC Card
szabványra vonatkozott (amely 16 bites buszt használt, mint az ISA-kártyák), de később
bekerültek a CardBus kártyák is (amelyek 32 bites buszt használnak). Linux alatt a
PCMCIA-hardver széles köre támogatott. A Linux további eszközöket is tartalmaz a
PCMCIA-kártyák kezeléséhez.
A PCMCIA-kártyákat elsősorban a mobil eszközökben használják, különféle célokra.
Néhány példa:
• Ethernet és vezetéknélküli hálózati kártyák
• Bluetooth-kártyák
• Memóriakártyák (Flash, SRAM és mások)
• Memóriakártya-adapterek (SD, MMC, SmartMedia, CompactFlash, MemoryStick)
• Modemek
A kártyák kezelésének túlnyomó részét a háttérben, feltűnés nélkül végzi az udev és a
hotplug. Ha mégis felhasználói közreműködésre lenne szükség, akkor a pccardctl
parancsot kell használni. Háttérinformáció a PCMCIA-ról: 26.2. szakasz - A PCMCIAról részletesen (550. oldal). A pccardctl részletes leírása: 26.1. szakasz - PCMCIAkártyák vezérlése a pccardctl paranccsal (550. oldal).
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26.1 PCMCIA-kártyák vezérlése a
pccardctl paranccsal
A kártyák kezelését normál esetben az udev és a hotplug programok végzik, és nem
igénylik a felhasználó közreműködését. Ha azonban az automatikus folyamatok mégsem
működnének tökéletesen, a pccardctl parancs lehetővé teszi a kártya kézi vezérlését.
Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb pccardctl parancsokat. Minden parancsot
root felhasználóként kell kiadni:
pccardctl insert
Ha nem sikerült a kártya automatikus felismerése, akkor értesíti a kliens illesztőprogramokat, hogy a kártya be lett helyezve.
pccardctl eject
A kártya kézi eltávolítása és a kliens illesztőprogramok értesítése erről. Megszünteti a csatlakozó áramellátását. Ez a lehetőség különösen hasznos, ha problémákat
tapasztal a felfüggesztési és visszakapcsolási funkciókkal kapcsolatban (lásd: 26.3.2.
szakasz - Általános felfüggesztési problémák PCMCIA használata esetén (556. oldal)).
pccardctl suspend
Lekapcsolja a csatlakozót és az áramellátását, de nem adatja ki a kártyát (ti. nem
csaatolja le a megfelelő modulokat).
pccardctl resume
Visszakapcsolja a csatlakozó tápellátását és visszaállítja a konfigurációt a suspend
esemény előtti állapotra.
További információt az pccardctl parancs kézikönyvoldalán talál.

26.2 A PCMCIA-ról részletesen
Az alábbi szakaszokban áttekintjük, mi is történik a Linux-rendszeren belül, amikor
behelyeznek egy PCMCIA-eszközt a gépbe. Számos komponens működik ilyenkor
együtt, és bizonyos feltételeknek teljesülniük is kell ahhoz, hogy a rendszer támogassa
a PCMCIA-eszközt.
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Nagyon röviden így néz ki a PCMCIA inicializálási folyamata Linux alatt:
1. A PCMCIA-hidat (vagy -csatlakozót) helyesen be kell állítani (26.2.1. szakasz Híd inicializálása (551. oldal)). Ennek előfeltételei:
• Megfelelő illesztőprogram a hídhoz
• További I/O- és memóriatartományok a PC-kártyák számára
2. Ha a híd helyesen van beállítva, akkor a híd illesztőprogramja felismeri a kártya
jelenlétét és elindítja annak inicializálását (26.2.2. szakasz - Kártya inicializálása
(552. oldal)):
a. Meghatározza a kártya típusát.
b. Rákapcsolja a megfelelő tápfeszültséget.
c. I/O- és memóriatartományokat, valamint megszakításokat (IRQ) rendel a kártyához.
d. Elindítja a kártya vagy eszköz inicializálását a megfelelő kártyaillesztő program
hozzárendelésével.
e. Egyes kártyák esetében a kártyainformációs struktúrát (Card Information
Structure, CIS) fel kell tölteni.
3. Végül magát a csatolót is beállítja, ami ezután már használható is. Ennek részletei:
26.2.3. szakasz - Csatoló beállítása (553. oldal).

26.2.1 Híd inicializálása
A legtöbb PCMCIA-híd PCI-eszköz és ennek megfelelően is kezeli őket a rendszer. A
híd inicializálási folyamata röviden így néz ki:
1. A hotplug generál egy PCI-eseményt.
2. Az udev meghívja az /sbin/hwup-t az illesztőprogram betöltéséhez. Az
/sbin/hwup keres az /etc/sysconfig/hardware fájlban már meglévő
eszközbeállításokat. Ha megtalálja a megfelelő konfigurációt, akkor azt használja.
Ellenkező esetben az /sbin/hwup meghívja a modprobe parancsot a kernel
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által biztosított modalias karaktersorozattal az illesztőprogram-modul betöltéséhez.
3. Új hotplug-események generálódnak (PCMCIA-csatlakozónként egy).
4. Az alábbi lépések kimaradnak, ha csak CardBus-kártyákat használ:
a. A pcmcia_socket események aktiválják az udev-et, hogy hívja meg az
/sbin/hwup programot és töltse be a pcmcia kernelmodult.
b. Az /etc/pcmcia/config.opts fájlban megadott összes I/O- és memóriatartomány a csatolóhoz rendelődik.
c. A kernel kártyaszolgáltatásai fogják ellenőrizni ezeket a tartományokat. Ha az
/etc/pcmcia/config.opts fájl memóriatartományai helytelenek, akkor
ez a lépés a gép összeomlásához vezethet. A probléma azonosításával és kijavításával kapcsolatban a 26.3.1. szakasz - A gép összeomlik a PCMCIA használatakor (554. oldal) rész tartalmaz további információt.
Ha az összes lépést sikerült elvégezni, a híd inicializálása kész. Ezután a kártyát magát
kell inicializálni, az alábbi részben leírt módon.

26.2.2 Kártya inicializálása
A PCMCIA-kártya behelyezésének hatására végbemenő események rövid összefoglalása:
1. Egy hotplug-esemény generálódik. PC-kártyák esetében ez egy pcmcia esemény.
CardBus-kártyák esetében ez egy pci esemény.
2. Akármelyik fajta eseményről is legyen szó, az udev meghívja az /sbin/hwup
programot, hogy töltsön be egy illesztőprogram-modult. A modul neve vagy az
/etc/sysconfig/hardware könyvtár hwcfg* fájljában van megadva, vagy
a modprobe modalias parancson keresztül.
3. Ha szükséges, az eszköz inicializálása egy firmware hotplug eseményt generál. Ez
megkeresi a firmware-t és betölti.
4. Az eszköz illesztőprogramja bejegyzi a csatolókat.
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E lépések elvégzése után a rendszer a csatoló beállításával folytatja (ennek leírását lásd
lejjebb).
Ha a kártya PC-kártya, akkor szükség lehet az /etc/sysconfig/pcmcia néhány
paraméterére az alábbiak közül ahhoz, hogy teljeskörű legyen a támogatás és tökéletesen
működjön:
PCMCIA_LOAD_CIS
A PC-kártyák firmware-ét szokták CIS (Card Information Structure, kártyainformációs struktúrát) néven is emlegetni. Ez a kártya implementációjával kapcsolatos
további részleteket is tartalmaz. A hwup ellenőrzi a kártyába beépített CIS integritását, és ha úgy találja, hogy hibás, akkor megpróbál új CIS-t tölteni a kártyára. Az
alapértelmezett beállítás a yes. Ha le akarja tiltani a CIS lemezről betöltését, állítsa
no értékre.
PCMCIA_ALLOW_FUNC_MATCH
A linuxos eszköz-illesztőprogramoknak része egy eszközazonosító táblázat, amely
megmondja az illesztőprogramoknak, hogy mely eszközöket kezeljék. Ez azt jelenti,
hogy csak azok az eszközök támogatottak, amelyek azonosítóit a kernel ismeri. Az
olyan kártyák támogatásához, amelyeknek az eszközazonosítója nincs felsorolva,
funkcióillesztést (function matching) kell használni. Ez azt jelenti, hogy az illesztőprogramot nem azonosító, hanem a kártya funkciója (pl. hálózati kártya) alapján
választja a rendszer, és ez az illesztőprogram lesz felelős minden hasonló funkciójú
PC-kártyáért (a jelen esetben a hálózati kártyákért). Az alapértelmezett beállítás a
yes. A funkcióillesztés tiltásához állítsa a változót a no értékre.
PCMCIA_COLDPLUG_REINSERT
A rendszerindítás előtt behelyezett kártyák felismerése néha nem sikerül. Ennek
megakadályozására, ha a PCMCIA_COLDPLUG_REINSERT változót a yes értékre
állítja, egy szoftveres kiadás és behelyezés történik. Az alapértelmezett beállítás a
no.

26.2.3 Csatoló beállítása
A kártya típusától függően az inicializálás sikeres végrehajtása után különféle csatolók
regisztrálódnak. A csatolók regisztrációját az udev hotplugja végzi. További részletek
az udev és hotplug programokról: 21. fejezet - Dinamikus kerneleszköz-felügyelet az
udev segítségével (495. oldal).

PCMCIA

553

26.3 Hibaelhárítás
Az alábbiakban felsoroljuk a PCMCIA hardverrel leggyakrabban előforduló problémákat.
Minderről további információ a PCMCIA README fájljában (/usr/share/doc/
packages/pcmciautils/README.SuSE) olvasható.

26.3.1 A gép összeomlik a PCMCIA
használatakor
A gép összeomlik, ha rendszerindításkor a PCMCIA-alrendszer is elindul. Az összeomlás
okának megkereséséhez először állítsa be a gépet gondosan kézzel, az alábbiak szerint.
A PCMCIA gondos kézi beállítása esetén világosan azonosítható a lépés és a komponens,
amelyik a gép lefagyását eredményezi. Ha pedig megvan a bűnös, akkor már kikerülhető
a problémás lépés vagy komponens.
A PCMCIA kézi beállítása:
1 Akadályozza meg a PCMCIA indulását a rendszerindításkor, és kapcsolja be a
sysrq funkciót. Ehhez használja az alábbi paramétereket a rendszerindítási
parancssorban:
init=3 pcmcia=off sysrq=1

További információ a sysrq-ról az /usr/src/linux/Documentation/
sysrq.txt fájlban olvasható.
2 Jelentkezzen be a rendszerbe egy szöveges környezeten keresztül, mint root
felhasználó.
3 Adja hozzá a megfelelő PCMCIA-modulokat a kernelhez:
/sbin/modprobe yenta_socket
/sbin/modprobe pcmcia

4 Indítsa el a PCMCIA csatolót:
/sbin/pcmcia-socket-startup N

N helyére a csatoló számát kell írni. Ismételjes meg ezt a lépést mindegyik csatolóhoz.
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5 Ha az előző lépésnél omlott össze a gép, akkor lehet, hogy az /etc/pcmcia/
config.opts fájlban rosszul vannak megadva I/O- vagy memóriatartományok.
A probléma elkerülése érdekében az alábbiak egyikét kell követni:
• Zárjon ki tartományokat az /ect/pcmcia/config.opts fáljban és úgy
próbálja beállítani a csatolót újra.
• Vegye fel kézzel a tartományokat, az alábbi módon.
Ha sikerült felvenni kézzel a megfelelő tartományokat, akkor véglegesítse
őket: írja be a tartományokat az /etc/pcmcia/config.opts fájlba.
6 Ha a csatlakozó beállítása sikerült, akkor a kártyainicializálás és csatolóbeállítás
a 26.2.2. szakasz - Kártya inicializálása (552. oldal) és 26.2.3. szakasz - Csatoló
beállítása (553. oldal) részekben leírtaknak megfelelően kell, hogy működjön.
Az I/O-tartományok kézi hozzáadásának lépései (csatolónként külön):
1 Váltson át a tartománybeállításokat tartalmazó könyvtárba (a jelen esetben a
pcmcia_socket0, értelemszerűen írja át más csatolószámokhoz):
cd /sys/class/pcmcia_socket/pcmcia_socket0

2 Hajtsa végre a következő parancsot:
echo begin - end > available_resources_io

A begin és az end helyére azokat a címeket írja, ahol az új tartománynak
kezdődnie és befejeződnie kell. A helyes értékeket csak próbálgatással lehet
megállapítani.
A következő tartományok kézi hozzáadása:
echo 0x800 - 0x8ff > available_resources_io
echo 0xc00 - 0xcff > available_resources_io

az /etc/pcmcia/config.opts fájl alábbi sorával egyenértékű:
include port 0x800-0x8ff, port 0xc00 0xcff
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Ugyanez az eljárás vonatkozik az available_resources_mem alatti memóriatartományokra.
FONTOS: Hibás alapértelmezett beállítások azonosítása
Ha hibás tartományt talál a termékkel együtt kapott alapértelmezett konfigurációs fájlban (/etc/pcmcia/config.opts), akkor jelentse be a hibát
(http://bugzilla.novell.com), hogy a fejlesztők is foglalkozhassanak
a problémával.

26.3.2 Általános felfüggesztési problémák
PCMCIA használata esetén
Amikor felfüggeszti a rendszert (felfüggesztés lemezre, felfüggesztés memóriába vagy
készenlét), akkor ne húzzon ki semmilyen hardvereelemet a felfüggesztés ideje alatt.
Ellenkező esetben lehet, hogy a rendszer nem helyesen fog visszaállni.
A PCMCIA-kártyák automatikus kiadása felfüggesztéskor:
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Nyissa meg az /etc/powersave/sleep fájlt
3 Állítsa be az alábbi változókat:
SUSPEND2DISK_EJECT_PCMCIA="yes"
SUSPEND2RAM_EJECT_PCMCIA="yes"
STANDBY_EJECT_PCMCIA="yes"

4 Mentse el a fájlt a beállítások alkalmazásához.
Ha további modulokat kell kikapcsolni felfüggesztéskor, akkor járjon el a fentiek szerint
és adja a modulneveket hozzá a következő változókhoz:
UNLOAD_MODULES_BEFORE_SUSPEND2DISK=""
UNLOAD_MODULES_BEFORE_SUSPEND2RAM=""
UNLOAD_MODULES_BEFORE_STANDBY=""

556

Telepítési útmutató

Általános információ a powersave démonról: 28.5. szakasz - A powersave csomag
(588. oldal).

26.3.3 További információk
A legfrissebb információ a PCMCIA-ról az /usr/share/doc/packages/
pcmciautils/README.SuSE fájlban található. A PCMCIA hardverről és használati területeiről átfogó áttekintés a hivatalos PCMCIA webhelyen található (http://
www.pcmcia.org/pccard.htm). Annak ellenőrzéséhez, hogy egy adott kártya
vagy eszköz általánosan támogatott-e Linux alatt, forduljon a Linux PCMCIA/CF/CardBus Card Survey dokumentumhoz a http://tuxmobil.org/pcmcia_linux
.html címen.
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Az SCPM (system configuration profile management, rendszerbeállítások profil kezelése) segítségével a számítógép konfigurációja a különböző működési környezetekhez,
illetve hardverkonfigurációkhoz igazítható. Az SCPM egy sor rendszerprofilt használ
a különféle helyzetekhez. Mivel az SCPM segítségével egyszerű a váltás két rendszerprofil között, nincs szükség a rendszer kézi átkonfigurálására.
Számos esetben előfordulhat, hogy meg kell változtatni a számítógép alapvető rendszerbeállításait. Ez az igény a leggyakrabban noteszgépek használata során merül fel,
amelyeket igen változatos környezetekben használhatók. Akkor is jól jön az SCPM, ha
az asztali számítógépen ideiglenesen új hardverkomponenseket kell használni. Ilyen
esetekben jogos igény, hogy az eredeti rendszerbeállításokhoz bármikor könnyen vissza
lehessen térni, illetve hogy az új beállítás bármikor ismét újra előhívható legyen. Az
SCPM használata esetén a rendszerkonfiguráció bármely része egy egyedi profilban
tárolható.
Az SCPM profilkezelő leggyakoribb felhasználási területe a noteszgépek hálózati beállítása. Az eltérő hálózati beállítások gyakran más összetevőkre (levelezés, proxybeállítások stb.) is hatással vannak. Ehhez hozzájöhet még számos egyéb tényező, például
az otthoni és a céges nyomtató közti különbség, egy egyedi X kiszolgáló konfiguráció
a bemutatókhoz használt kivetítőhöz, maximális energiatakarékosság az útra, vagy egy
másik időzóna a külföldi leányvállalatnál végzett munkához.
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27.1 Terminológia
Az alábbiakban áttekintjük az SCPM dokumentációban és a YaST-modulban használt
legfontosabb kifejezéseket.
Rendszerbeállítások (system configuration)
A számítógép teljes konfigurációja. Ide tartozik az összes alapvető beállítás, például
a merevlemezek partícióinak a kezelése, a hálózati beállítások, az időzóna kiválasztása, vagy a billentyűzetkiosztás.
profil vagy rendszerprofil (system profile)
Egy mentett állapot, amelyet szükség esetén bármikor újra vissza lehet állítani.
aktív profil (active profile)
A legutoljára kiválasztott profil. Ez nem jelenti azt, hogy az aktuális rendszerbeállítás pontosan megfelel ennek a profilnak, hiszen a beállítások külön-külön is módosíthatók.
erőforrás (resource)
Minden olyan elem, amely valamilyen módon a rendszerbeállítás részét képezi. Ez
lehet egy fájl vagy softlink a metaadatokkal együtt (mint például a felhasználó), a
jogosultságok, vagy a hozzáférési időkorlát. De lehet egy adott rendszerszolgáltatás
is, amelyik az egyik profilban fut, egy másikban pedig ki van kapcsolva.
erőforráscsoport (resource group)
Minden erőforrás egy adott erőforráscsoportba tartozik. Ezek a csoportok a logikailag összetartozó erőforrásokat tartalmazzák – a legtöbb csoportban egy szolgáltatás és annak konfigurációs fájljai találhatók. Nagyon egyszerű összegyűjteni az
SCPM által kezelt erőforrásokat, hiszen semmit nem kell tudni a kívánt szolgáltatás
konfigurációs fájljairól. Az SCPM-ben egy sor előre beállított erőforráscsoport található, amely a legtöbb helyzetben elegendő.
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27.2 Az SCPM beállítása
Az alábbi részben bemutatjuk az SCPM beállítását egy valós életből vett példán keresztül: egy hordozható számítógépet konfigurálunk, amelyet több különböző hálózatban
kell majd használni. A példahelyzet legfőbb kihívásai:
• Eltérő hálózati környezetek, például otthon vezetéknélküli LAN, a munkahelyen
Ethernet
• Eltérő nyomtatókonfigurációk otthon és a munkahelyen
Az SCPM elindításához és a változó rendszerbeállítások kezeléséhez az alábbi lépésekre
lesz szükség:
1 Vegye fel a Profilválasztó kisalkalmazást a panelre és állítsa be úgy, hogy engedje
a felhasználók váltását, a 27.3.1. szakasz - A Profilválasztó panel kisalkalmazás
beállítása (562. oldal) részben leírt módon.
2 Állítsa be az SCPM-et a YaST profilkezelő moduljával (27.3.2. szakasz - Az
alap SCPM-beállítások (562. oldal)).
3 Hozzon létre egy profilt a különböző beállítások mindegyikéhez az SUMF (SCPM
Unified Management Front-End, SCPM egyesített felügyeleti felület) használatával (27.3.3. szakasz - Új profil létrehozása (564. oldal)).
4 Váltson át a kívánt profilra (27.3.4. szakasz - Profilváltás (565. oldal)).
Ha az SCPM-et a parancssori felületen kívánja vezérelni, akkor a 27.4. szakasz - Az
SCPM beállítása a parancssorban (568. oldal) rész segít.
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27.3 Az SCPM beállítása grafikus
felületen
Az alábbi részben bemutatjuk a profilok beállításához használható grafikus eszközöket.

27.3.1 A Profilválasztó panel kisalkalmazás
beállítása
Ahhoz, hogy a Profilválasztóval módosíthassa a rendszer konfigurációját, először be
kell állítani, hogy bejelentkezéskor automatikusan induljon el:
• GNOME alatt kattintson a jobb egérgombbal a panelen és válassza ki a Profilválasztót a rendelkezésre álló kisalkalmazások listájából.
• KDE használata esetén kattintson a Rendszer > Asztali kisalkalmazás > Profilválasztó menüpontokra a Profilválasztónak a panelre felvételéhez.

27.3.2 Az alap SCPM-beállítások
Az SCPM alapvető viselkedése a YaST-ból is beállítható.
1 Indítsa el a YaST-ot a főmenüből, majd válassza ki a YaST profilkezelőt.
2 A Rendszerbeállítások profil kezelése részben kattintson a Beállítások részre,
majd Engedélyezés menüpontra.
3 Döntse el, hogy milyen mértékben tájékoztasson az SCPM: ha akarja, jelölje
meg a Részletes üzenetek és Hibakeresési üzenetek naplózása lehetőségeket.
4 Határozza meg az átváltás kívánt módját:
• Felsorolja-e az SCPM az összes módosult erőforrást, amikor átvált egy másik
profilba, és elmentse-e ezeket a módosításokat az aktív profilba? Válassza
ki a Normál vagy a Módosítások mentése menüpontot.
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• Elvesse-e az SCPM átváltáskor a módosult erőforrás-beállításokat? Ha igen,
jelölje meg a Változások elvetése pontot.
5 Állítsa be a rendszerindítási módot, és határozza meg, hogy az aktuális profilt
elmenti, vagy elveti a rendszerindításkor jelzett profilváltáskor.
6 Ellenőrizze, hogy az összes szükséges erőforráscsoportot lefedi-e az Erőforráscsoportok szakaszban látható aktuális kijelölés. Ha további erőforráscsoportokra
van szükség, akkor módosítsa az erőforrásokat a Erőforrások beállítása részben.
Ennek részletei: 27.3.6. szakasz - Erőforráscsoportok beállítása (567. oldal).
A példahelyzetben nincs szükség további erőforrások beállítására, mert a nyomtató és hálózati erőforrások alapból meg vannak jelölve.
27.1 ábra YaST: Alapszintű SCPM-beállítások

Ahhoz, hogy ne csak a root kezelhesse a profilokat, az alábbiakra van szükség:
1 Indítsa el a YaSTot a főmenüből és válassza ki a YaST profilkezelőt.
2 Jelölje meg a Profilkezelés engedélyezése a nem root felhasználóknak is négyzetet.
Lásd:27.2. ábra - YaST: SCPM-felhasználók beállítása (564. oldal)
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3 Kattintson a Beállítás gombra.
4 Kattintson a Hozzáadás gombra és vegye fel az összes olyan felhasználót, aki
jogosult lesz a profilok kezelésére.
5 Minden egyes felhasználóhoz adja meg, hogy csak az átkapcsolást engedélyezi,
vagy azt is, hogy a profilok közötti váltáson túl a felhasználó módosíthasson és
létre is hozhasson profilokat.
6 A Kész gombra kattintva érvényesítse a beállításokat és zárja be a YaSTot.
27.2 ábra YaST: SCPM-felhasználók beállítása

27.3.3 Új profil létrehozása
Az SCPM bekapcsolása után látható egy default nevű profil, amelyik az aktuális
rendszerbeállításokat tartalmazza. Hozza létre az új profilt, amely a másik beállítás értékeit tartalmazza.
A meglévő rendszerbeállításokon alapuló új profil létrehozása:
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1 Kattintson a jobb egérgombbal a Profilválasztóra, majd válassza ki a Profilkezelő
(SUMF) futtatása.
2 Válassza ki a Profilok > Hozzáadás menüpontot.
3 Adja meg az új profil nevét, majd kattintson az OK gombra.
4 Döntse el, hogy az új profil legyen-e az aktív profil.
Ha Igen-nel válaszol, akkor az SCPM létrehozás után azonnal átvált az új profilra.
A jelen példában tegye a következőket:
1 Az otthoni beállításokkal engedélyezze az SCPM-et.
2 Nevezze át a default profilt egy beszédesebb nevűre: indítsa el az SUMF-et
és válassza ki a Profilok > Szerkesztés menüpontot, majd adja meg az új nevet.
3 A munkahelyi beállításokkal indítsa el az SUMF-et, és hozza létre a munkahelyi
környezethez tartozó profilt.
Ha készen vannak a kívánt profilok, akkor most már bármikor átkapcsolhat közöttük,
ha a másik rendszerbeállításokra van szükség. A profilok közötti váltás leírása: 27.3.4.
szakasz - Profilváltás (565. oldal).

27.3.4 Profilváltás
Kétféleképpen lehet átváltani az egyes profilok között. Kiválaszthat rendszerindításkor
egy profilt, vagy átválthatja a futó rendszer profilját.
A rendszerindításkori profilválasztás módja:
1 Az indítóképernyőn nyomja meg az F2 billentyűt az Egyéb beállítások menübe
belépéshez.
2 Az F3 billentyű megnyomására megjelenik a rendelkezésre álló profilok listája.
3 A nyíl gombokkal válassza ki a kívánt profilt, majd nyomja le az Entrée-t.
A rendszer a kiválasztott konfigurációval fog elindulni.
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Egy futó rendszer profiljának átváltása:
1 Ellenőrizze, hogy engedélyezve van Ön, a nem root felhasználó számára is az
átváltás. Ha nincs, akkor a 27.3.2. szakasz - Az alap SCPM-beállítások (562. oldal)
rész szolgál segítséggel.
2 Kattintson bal egérgombbal a Profilkezelő panel-kisalkalmazáson.
3 Válassza ki a megjelenő menüből a kívánt profilt a nyíl gombokkal, majd
nyomja le az Entrée-t. Az SCPM ellenőrzi a módosult erőforrásokat, és megjelenít
egy ablakot a váltás engedélyezésének jóváhagyására. Ha a rendszerbeállítások
módosítva lettek a váltás előtt, akkor adja meg, hogy meg kívánja tartani a módosításokat, vagy el kívánja vetni őket a másik profilra váltáskor.

27.3.5 Profil módosítása
Ha módosítani kívánja a megváltozott környezet meglévő profiljait, például mert otthon
megváltoztak a nyomtató beállításai, akkor így kell eljárni:
1 Váltson át a módosítani kívánt profilra (27.3.4. szakasz - Profilváltás (565. oldal)).
A példában legyen ez az otthon profil.
2 A megfelelő YaST-modul használatával módosítsa a kívánt erőforrások beállításait. A jelen esetben futtassa le a YaST nyomtatóbeállításait.
3 Miután véglegesítette a módosított beállításokat, és profilváltást kér, az SCPM
rákérdez, hogy ezeket a változásokat véglegesítse-e az előzőleg aktív profilban.
TIPP: Profilfrissítés kényszerítése
Ha ki akarja kényszeríteni az aktív profil frissítését, akkor kattintson a
profilra a Profilválasztó panel-kisalkalmazás profilválasztó menüjében.
Ennek hatására újratöltődik a profil, a rendszer pedig megkérdezi, hogy
kívánja-e megtartani a módosult beállításokat, vagy elveti őket.
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27.3.6 Erőforráscsoportok beállítása
Az SCPM tartalmaz egy sor előre meghatározott erőforráscsoportot, amelyek alapértelmezés szerint minden profilban megtalálhatók. Egyes esetekben azonban szükség lehet
további erőforrások vagy erőforráscsoportok hozzáadására.
Az erőforrás-beállítások módosítása:
1 Indítsa el a YaST-ot a főmenüből, majd indítsa el a YaST profilkezelő modulját.
2 A Rendszerbeállítások profil kezelése párbeszédablakban kattintson a párbeszédablak Erőforráscsoportok részében található Beállítás gombra.
Megjelenik a rendszer összes erőforráscsoportja (27.3. ábra - Erőforráscsoportok
beállítása (568. oldal)).
3 Erőforráscsoport hozzáadása vagy módosítása:
3a Adja meg vagy módosítsa az Erőforráscsoport és Leírás értékeket.
3b Ezután adja meg a megfelelő erőforrásokat (erőforrások, szolgáltatások vagy
mindkettő), illetve törölje a nem kívánt elemeket. A kijelölt erőforrások állapotának alaphelyzetbe állításához – vagyis a módosítások elvetéséhez és a
kiinduló értékekhez visszalépéshez – a Csoport visszaállítása parancs használható.
3c Kattintson az OK gombra az erőforrás-beállításból kilépéshez.
4 Kattintson az OK gombra a módosítások elmentéséhez az aktív profilba.
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27.3 ábra Erőforráscsoportok beállítása

27.4 Az SCPM beállítása a
parancssorban
Ez a fejezet az SCPM parancssori beállítását mutatja be. Leírjuk, hogyan indítható el,
hogyan állítható be és hogyan kezelhetők a profilok.

27.4.1 Az SCPM elindítása és
erőforráscsoportok meghatározása
Az SCPM-et a használat előtt aktiválni kell. Ez az scpm enable paranccsal tehető
meg. Az első futtatáskor az SCPM inicializálódik, ez eltarthat néhány másodpercig. Az
SCPM az scpm disable paranccsal kapcsolható ki. Így megakadályozható a profilok
közötti véletlen átkapcsolás. Egy későbbi újraaktiválás során csupán folytatódni fog az
inicializálás.
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Alapértelmezés szerint az SCPM kezeli a hálózati és nyomtatási, valamint az X.Org
beállításokat. A speciális szolgáltatások vagy konfigurációs fájlok kezeléséhez aktiválja
a megfelelő erőforráscsoportot. Az előre meghatározott erőforráscsoportok kilistázásához
használja az scpm list_groups parancsot. Ha csak az aktivált csoportokra kíváncsi:
scpm list_groups -a. Ezeket a parancsokat root felhasználóként kell kiadni
a parancssorban.
scpm list_groups -a
nis
mail
ntpd
xf86
autofs
network
printer

Network Information Service client
Mail subsystem
Network Time Protocol daemon
X Server settings
Automounter service
Basic network settings
Printer settings

Egy adott csoport az scpm activate_group NÉV ill. scpm
deactivate_group NÉV parancsokkal aktiválható és deaktiválható. A NÉV paraméter helyére természetesen a megfelelő csoport nevét kell írni.

27.4.2 Profilok létrehozása és kezelése
Egy default nevű profil létrejön az SCPM aktiválása során. Az összes létező profil
listája az scpm list parancs kiadásával jeleníthető meg. Mivel még csak egyetlen
profil létezik, ezért most ez egyben az aktív profil is; ez az scpm active paranccsal
ellenőrizhető. A default profil azt a kiindulási alapkonfigurációt tárolja, amelynek
módosításával az új profilok készülnek. Ezért először célszerű azokat a beállításokat
elvégezni, amelyeknek minden profilban egységesnek kell lenniük. Ezek a módosítások
azután az scpm reload paranccsal menthetők el az aktív profilba. A default
profil bármikor tetszés szerint megváltoztatható vagy átnevezhető, hogy új profilok
alapjául szolgáljon.
Új profil kétféleképpen hozható létre. Ha az új (itt a továbbiakban munka nevű) profilt
a default profilra kívánja alapozni, akkor hozza létre az scpm copy default
munka paranccsal. Az scpm switch munka átvált az új profilra, amely ezután
módosítható. Előfordulhat, hogy a rendszerbeállításokat speciális okokból meg kell
változtatni és az új beállításokat egy profilban kell elmenteni. A scpm add munka
létrehoz egy új profilt az aktuális rendszerkonfigurációt elmentve a munka nevű profilba,
majd ezt aktiválva. Az scpm reload ezután elmenti a munka profil módosításait.
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A profilok átnevezésére és törlésére az scpm rename x y és scpm delete z
parancsok szolgálnak. Ha például át kívánja nevezni a munka profilt projekt névre,
akkor az scpm rename munka projekt parancsot kell kiadni. A projekt
profil az scpm delete projekt paranccsal törölhető. Az aktív profilt nem lehet
törölni.

27.4.3 Átkapcsolás a beállítási profilok
között
Az scpm switch munka parancs átkapcsol egy másik profilra (esetünkben a munka
profilra). Engedélyezett az éppen aktív profilra történő átváltás is: így menthetők el az
utólag megváltoztatott rendszerbeállítások az adott profilba. Ez ugyanaz, mint az scpm
reload parancs.
Profilváltáskor az SCPM először ellenőrzi, hogy az aktív profil erőforrásai módosításra
kerültek-e. Ezután megkérdezi, hogy az egyes erőforrások módosítása bekerüljön-e az
aktív profilba, vagy sem. Ha külön listát kíván az erőforrásokról (mint az SCPM korábbi
változataiban), akkor használja a switch parancsot a -r paraméterrel: scpm switch
-r munka.
scpm switch -r work
Checking for modified resources
Checking for Resources to be started/shut down
Checking for dependencies
Restoring profile default

Az SCPM ezután az aktuális rendszerbeállításokat összehasonlítja az alkalmazni kívánt
új profillal. Ennek során az SCPM meghatározza, hogy melyek azok a rendszerszolgáltatások, amelyeket a beállítások megváltozása vagy kölcsönös függőségek miatt le kell
állítani, illetve újra el kell indítani. Ezt a rendszer részleges, csak egy kisebb részére
vonatkozó újraindításaként is felfogható; az egyéb részek változatlanul tovább működnek. Csak ezen a ponton történik meg az érintett rendszerszolgáltatások leállítása, a
megváltoztatott erőforrások (például konfigurációs fájlok) kiírása, valamint a kívánt
rendszerszolgáltatások újraindítása.

570

Telepítési útmutató

27.4.4 Speciális profilbeállítások
Minden profil mellé készíthető egy leírás is, amely ezután az scpm list paranccsal
jeleníthető meg. Az aktív profil számára ez a leírás az scpm set description
"szöveg" paranccsal adható meg. A nem aktív profilokhoz meg kell adni a profil
nevét is, azaz például scpm set description "szöveg" munka. Előfordulhat,
hogy egy új profilra átváltás során más műveletekre is szükség van, amelyeket az SCPM
nem biztosít. Ezért minden profilhoz négy futtatható program rendelhető hozzá. Ezek
a profilváltás különböző szakaszaiban kerülnek futtatásra. A szakaszok nevei:
prestop
A szolgáltatások leállítása előtt, a profil elhagyásakor fut le
poststop
A szolgáltatások leállítása után, a profil elhagyásakor fut le
prestart
A szolgáltatások elindítása előtt, a profil aktiválásakor fut le
poststart
A szolgáltatások elindítása után, a profil aktiválásakor fut le.
A kiegészítő műveletek a set paranccsal iktathatók be: scpm set prestop
fájlnév, scpm set poststop fájlnév, scpm set prestart fájlnév,
illetve scpm set poststart fájlnév. A parancsfájloknak végrehajthatónak
kell lenniük és hivatkozniuk kell a megfelelő értelmezőre.
FIGYELEM: Egyedi parancsfájl integrálása
Az SCPM által végrehajtott további parancsfájloknak olvashatónak és végrehajthatónak kell lenniük a superuser (a (root felhasználó) számára. A fájlok elérését
minden más felhasználó számára tiltani kell. Kizárólagos jogosultságokat a
chmod 700 fájlnév és a chown root:root fájlnév paranccsal adhat
a root felhasználónak.
A set paranccsal megadott további beállítások a get paranccsal kérdezhetők le. Például az scpm get poststart parancs visszaadja a poststart hívás nevét (vagy
semmit, ha nem lett megadva semmi). A beállítások az "" értékkel felülírva törölhetők.
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Az scpm set prestop "" parancs tehát törli a prestop szakaszhoz rendelt programot.
Minden set és get parancs ugyanúgy alkalmazható az aktívon kívül más, tetszés
szerinti profilra is. Példák: scpm get prestop fájlnév munka vagy scpm
get prestop munka.

27.5 Hibaelhárítás
Az alábbi szakaszban az SCPM kapcsán gyakran fellépő hibákat tárgyaljuk. Ismerje
meg, mitől fordulnak elő és hogyan lehet ezeket megoldani.

27.5.1 SCPM és a NetworkManager
A NetworkManager és az SCPM egyes funkciói közösek. Mind a kettő integrálja a
gépet egy meglévő hálózatba és elrejti a történések nagy részét a felhasználó elől. A
NetworkManager dinamikusan működik és alkalmazkodik az új környezetekhez. Az
SCPM előre meghatározott rendszerbeállításokat állít vissza.
A NetworkManager és az SCPM párhuzamos használata gondokat fog eredményezni,
mert a NetworkManager nem biztosít olyan beállításokat, amelyeket vissza lehetne állítani az SCPM-mel. Az SCPM rendkívül jól működik mindenki olyan számára, akinek
pontosan definiált beállításokra van szüksége. Ha viszont valaki folyton változtatgatja
a hálózatokat, akkor érdemesebb a NetworkManagert használni, ha csupán a hálózati
beállítások változnak. Ha az SCPM-mel kívánja kezelni a rendszerbeállításokat, de a
NetworkManagerrel a hálózati beállításokat, akkor egyszerűen csak vegye ki a hálózati
erőforrást az SCPM-ből. Ha viszont az SCPM-mel kívánja a hálózati konfigurációt is
kezelni, akkor tiltsa le a NetworkManagert.

27.5.2 Leállás az átkapcsolási folyamat
közben
Néha az SCPM leáll egy átkapcsolás közben. Ennek lehet külső oka is (például a felhasználó állította le vagy a tápellátás akadozik), de lehet az SCPM-en belüli hiba is.
Ha ez történik, az SCPM következő indításakor megjelenik egy hibaüzenet, hogy az
SCPM zárolva van. Ez a rendszer biztonsága érdekében van így, mivel az adatbázisában
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tárolt adatok eltérhetnek a rendszer állapotától. A probléma megoldásához futtassa le
az scpm recover parancsot. Az SCPM végrehajtja az előző futtatás hiányzó műveleteit. Kiadhatja az scpm recover -b parancsot is, amelyik pedig megkísérli
visszavonni az előző futás már végrehajtott műveleteit. Ha a YaST profilkezelőjét
használja, akkor egy helyreállítási párbeszédablak jelenik meg az indításkor, amelyik
felajánlja a fenti parancsok futtatását.

27.6 További információk
A legfrissebb dokumentáció az SCPM információs oldalain áll rendelkezésre (info
scpm). A fejlesztőknek szánt információ az /usr/share/doc/packages/scpm
fájlban olvasható.
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Az energiagazdálkodási funkciók nemcsak a hordozható eszközök akkumulátoros
használata során fontosak, hanem asztali rendszerekben is. Kétféle technológia áll rendelkezésre: az APM (advanced power management, speciális energiagazdálkodás), és
az ACPI (advanced configuration and power interface, speciális beállítási és energiagazdálkodási csatoló). Ezeken túl lehetőség van a CPU frekvenciájának szabályozására
is, az energiával való takarékoskodás, vagy a zajszint csökkentése érdekében. Ezek a
paraméterek beállíthatók manuálisan, illetve a YaST egy speciális moduljával.
Az energiagazdálkodási funkciók nemcsak a hordozható eszközök akkumulátoros
használata során fontosak, hanem asztali rendszerekben is. Az ACPI (advanced configuration and power interface, speciális beállítási és energiagazdálkodási csatoló) minden
mai modern számítógépen (hordozhatón, asztalin és kiszolgálón egyaránt) elérhető.
Mindenféle energiagazdálkodási technológia használatához megfelelő hardverre és
BIOS-ra van szükség. A legtöbb noteszgép, illetve a modern asztali és kiszolgáló gépek
túlnyomó része megfelel ezeknek a követelményeknek. Lehetőség van a CPU frekvenciájának szabályozására is, az energiával való takarékoskodás, vagy a zajszint csökkentése érdekében.
Az APM rendszert inkább régebbi gépekben használták. Mivel az APM nagyrészt a
BIOS-ban megvalósított funkciók halmazából áll, az APM támogatásának szintje a
hardvertől függően változó. Mindez még inkább igaz a még bonyolultabb ACPI esetén.
Éppen ezért gyakorlatilag lehetetlen kiemelni az egyik vagy másik megoldást ajánlottként. Próbálja ki a különféle eljárásokat a hardveren, majd válassza ki a legjobban támogatottat.
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28.1 Energiagazdálkodási funkciók
Az energiagazdálkodási funkciók nemcsak a hordozható eszközök akkumulátoros
használata során fontosak, hanem asztali rendszerekben is. Az alábbiakban röviden ismertetjük a legfontosabb funkciókat és azt, hogyan kerülnek alkalmazásra az APM és
ACPI energiagazdálkodási rendszerekben:
Készenlét
Ez a működési mód lekapcsolja a képernyőt. Egyes számítógépeken a processzor
teljesítménye is korlátozásra kerül. A funkció az ACPI S1 vagy S2 állapotának felel
meg.
Felfüggesztés (memóriába)
Ez a mód a teljes rendszerállapotot a RAM-ba írja. Ezután az egész rendszer a
RAM kivételével alvó üzemmódba kerül. Ebben az állapotban a számítógép nagyon
keveset fogyaszt. Az állapot előnye, hogy a munka ugyanonnan folytatható pár
másodpercen belül anélkül, hogy újra kellene indítani a rendszert és az alkalmazásokat. Ez a funkció az S3 jelű ACPI-állapotnak felel meg. Az állapot támogatása
még mindig fejlesztés alatt áll, ezért nagymértékben függ a hardvertől.
Hibernálás (felfüggesztés lemezre)
Ebben a működési módban a teljes rendszer állapota kiírásra kerül a merevlemezre,
majd a rendszer kikapcsolódik. Az aktív adatok kiírásához kell, hogy legyen egy,
a RAM méretével legalább megegyező méretű cserepartíció. Ebből az állapotból
30-90 másodperc alatt lehet helyreállni. Visszaállításra kerül a felfüggesztés előtti
állapot. Egyes gyártók ennek a módnak hibrid változatait használják (mint például
az IBM Thinkpadek RediSafe funkciója). A megfelelő ACPI-állapot az S4. Linux
alatt a lemezre felfüggesztést az APM-től és az ACPI-től független kernelrutinok
végzik.
Akkumulátorfigyelő
Az ACPI és az APM ellenőrzi az akkumulátor töltöttségi állapotát és tájékoztatást
adnak ezzel kapcsolatban. Mindkét rendszer képes szabályozni a kritikus töltöttségi
állapot esetén végrehajtandó tevékenységeket.
Automatikus kikapcsolás
A rendszer leállítását követően a számítógép kikapcsol. Ez különösen akkor fontos,
ha automatikus leállítás történik röviddel az akkumulátor lemerülése előtt.
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A rendszerkomponensek leállítása
A merevlemez kikapcsolásával lehet az egyik legnagyobb mennyiségű energiát
megtakarítani. A teljes rendszer megbízhatóságától függően bizonyos ideig alvó
állapotba hozható a merevlemez. Az adatok elvesztésének kockázata azonban együtt
nő az készenléti periódusok hosszával. ACPI-n keresztül (elméletileg) más rendszerkomponensek, például PCI-eszközök is leállíthatók, illetve tartósan kikapcsolhatók a BIOS-beállításokban.
A processzorsebesség vezérlése
Ami a CPU-t illeti, háromféleképpen lehet takarékoskodni az energiával: az órajelfrekvencia és a feszültség szabályozásával (PowerNow! és Speedstep) néven is ismeretes), a frekvencia korlátozásával és a processzor alvó állapotba (C-állapotba)
hozásával. A számítógép működési módjától függően ezek a módszerek esetleg
kombinálhatók is.

28.2 APM
Az energiagazdálkodási funkciók egy részét maga az APM BIOS végzi. Számos noteszgépen a készenléti és felfüggesztési állapotok megfelelő billentyűkombinációkkal vagy
a fedél lezárásával aktiválhatók, az operációs rendszer speciális funkciói nélkül. Ahhoz
viszont, hogy ezek a módok egy paranccsal aktiválhatók legyenek, bizonyos műveleteket
el kell végezni a rendszer felfüggesztése előtt. Az akkumulátor töltöttségi szintjének
megjelenítéséhez speciális programcsomagokra és megfelelő kernelre van szükség.
A SUSE Linux Enterprise® kernelekbe be van építve az APM támogatása. Az APM
azonban csak akkor kerül aktiválásra, ha az BIOS nem képes az ACPI-funkciókra, és
a rendszer APM BIOS jelenlétét érzékeli. Az APM-támogatás bekapcsolásához az
ACPI-t le kell tiltani a rendszerindító promptnál megadott acpi=off paraméterrel.
Az APM aktív állapota a cat /proc/apm paranccsal ellenőrizhető. A különféle
számokból álló kimenet jelzi, hogy minden rendben van. Most már leállíthatja a számítógépet a shutdown -h paranccsal.
A nem teljesen szabványos BIOS-változatok problémát jelenthetnek az APM használatánál. Ezek némelyike speciális rendszerindítási paraméterekkel megkerülhető. A
rendszerindító promptnál az összes paramétert apm=paraméter formában kell
megadni, ahol a paraméter az alábbiak egyike:
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on vagy off
Az APM-támogatás engedélyezése vagy letiltása.
(no-)allow-ints
Lehetővé teszi a megszakítást a BIOS-funkciók végrehajtása közben.
(no-)broken-psr
A BIOS „GetPowerStatus” funkciója nem működik tökéletesen.
(no-)realmode-power-off
A processzor visszaállítása valós módba a lezárás előtt.
(no-)debug
Az APM-események naplózása a rendszernaplóba.
(no-)power-off
A rendszer kikapcsolása leállítás után.
bounce-interval=n
Egy felfüggesztési esemény után eltelt idő (századmásodpercekben), amíg a további
felfüggesztési események figyelmen kívül maradnak.
idle-threshold=n
A rendszer inaktivitásának az a százaléka, amelytől a BIOS idle funkciója végrehajtásra kerül (0=mindig, 100=soha).
idle-period=n
Az az idő (századmásodpercekben), amelynek eltelte után a rendszeraktivitás mérésre kerül.
Az APM démon (apmd) már nem használatos. Funkcióját átvette az új powersaved
program, amely támogatja az ACPI-t és számos más funkciót biztosít.
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28.3 ACPI
Az ACPI (advanced configuration and power interface, speciális beállítási és energiagazdálkodási csatoló) úgy készült, hogy lehetővé tegye az operációs rendszer számára
az egyes hardverelemek beállítását és vezérlését külön-külön. Az ACPI több, mint a
PnP és az APM. Információt ad az akkumulátorról, a hálózati adapterről, a hőmérsékletről, a ventilátorokról, valamit a különféle rendszereseményekről, mint a „fedél lecsukása” vagy az „alacsony akkumulátorszint”.
A BIOS információs táblázatokat tartalmaz az egyes komponensekről és a hardver elérési módjáról. Az operációs rendszer ezen információ alapján oszt ki például megszakításokat, illetve aktivál vagy kapcsol ki komponenseket. Mivel az operációs rendszer
a BIOS-ban tárolt parancsokat hajtja végre, a funkcionalitás függ a BIOS-változattól.
Az ACPI által felismert és betöltött táblákat a /var/log/boot.msg tartalmazza.
Az ACPI-problémák hibaelhárításával kapcsolatos további információ a 28.3.4. szakasz
- Hibaelhárítás (585. oldal) részben olvasható.

28.3.1 ACPI működés közben
Ha a kernel ACPI BIOS-t észlel a rendszer indítása közben, az ACPI alrendszer automatikusan aktiválásra kerül. Egyes régebbi gépeknél esetleg szükség lehet az
acpi=force rendszerindítási paraméterre. A számítógépnek támogatnia kell az ACPI
2.0 vagy frissebb változatát. Az, hogy az ACPI-alrendszer aktiválásra került-e, a /var/
log/boot.msg fájl üzeneteiből állapítható meg.
Ezután további modulokat kell betölteni. Ez ACPI-démon (acpid) indító parancsfájljával
tehető meg. Ha e modulok bármelyike problémát okoz, a megfelelő modul betöltése
vagy leállítása kihagyható az /etc/sysconfig/powersave/common fájlból.
A rendszernapló (/var/log/messages) tartalmazza a modulok üzeneteit, így látható, hogy mely komponenseket sikerült felismerni.
A /proc/acpi könyvtárban egy sor fájl található, amelyek a rendszer állapotáról
nyújtanak információt, illetve az állapotok egy részének módosítására is alkalmasak.
Bizonyos funkciók még nem működnek, mert még fejlesztés alatt állnak, és egyes
funkciók támogatása nagymértékben függ a gyártó megvalósításától
Minden fájl (a dsdt és az fadt kivételével) elolvasható a cat paranccsal. Egyes
fájlok beállításai módosíthatók az echo paranccsal: az echo X > fájl_nevepa-
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ranccsal például megadhatja X megfelelő értékeit. Az egyik lehetőség ezen értékek elérésére a Powersave démon felhasználóoldali felületét biztosító powersave parancs.
A legfontosabb fájlok a következők:
/proc/acpi/info
Általános információk az ACPI-ről.
/proc/acpi/alarm
Itt adható meg, hogy mikor ébredjen fel a rendszer egy alvó állapotból. Jelenleg
ez a funkció még nem teljesen támogatott.
/proc/acpi/sleep
A lehetséges alvó állapotokról nyújt információt.
/proc/acpi/event
Minden esemény itt kerül rögzítésre és itt dolgozza fel a Powersave démon (a
powersaved). Ha egy démon sem nyúl hozzá ehhez a fájlhoz, akkor a különféle
események, mint például a tápkapcsoló gomb rövid megnyomása, vagy a fedél lecsukása a cat /proc/acpi/event paranccsal olvasható ki (Ctrl + C billentyűkombinációval lehet befejezni).
/proc/acpi/dsdt és /proc/acpi/fadt
Ezek a fájlok tartalmazzák a DSDT (differentiated system description table, megkülönböztetett rendszerleíró tábla) és FADT (fixed ACPI description table, rögzített
ACPI-leíró tábla) nevű ACPI-táblákat. Ezek az acpidmp, acpidisasm és
dmdecode parancsokkal olvashatók ki. Ezek a programok és leírásuk a pmtools
csomagban találhatók. Példa a használatukra: acpidmp DSDT | acpidisasm.
/proc/acpi/ac_adapter/AC/state
Azt jeleníti meg, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van-e.
/proc/acpi/battery/BAT*/{alarm,info,state}
Részletes információ az akkumulátor állapotáról. A töltöttségi szint az info fájl
last full capacity (utolsó teljes kapacitás) értékének és a state fájl
remaining capacity (maradék kapacitás) értékének összehasonlításával kerül
meghatározásra. Ennek egy kényelmesebb módja a ACPI-eszközökhöz tartozó, a
28.3.3. szakasz - ACPI-eszközök (585. oldal) részben bemutatott speciális programok
valamelyikének használata. Azt, hogy milyen töltöttségi szint esetén kerüljön egy
akkumulátorral kapcsolatos esemény (figyelmeztetés, alacsony, kritikus) aktiválásra,
az alarm részben adható meg.
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/proc/acpi/button
Ez a könyvtár a különféle kapcsolókról tartalmaz információt.
/proc/acpi/fan/FAN/state
Azt jelzi, hogy a ventilátor éppen aktív-e. A ventilátor kézzel úgy indítható és állítható le, ha 0 (be) vagy 3 (ki) értéket ír a fáljba. Ezt a beállítást azonban mind a
kernelben található ACPI-kód, mind a hardver (vagy a BIOS) felülírja, ha túlságosan
felmelegszik a rendszer.
/proc/acpi/processor/*
Külön alkönyvtár található a rendszer minden egyes CPU-ja számára.
/proc/acpi/processor/*/info
Információ a processzor energiatakarékossági lehetőségeiről.
/proc/acpi/processor/*/power
Információ a processzor jelenlegi állapotáról. A C2 melletti csillag azt jelzi, hogy
a processzor üresen jár. Ez a leggyakoribb állapot, amint az a usage (használat)
értékből ki is derül.
/proc/acpi/processor/*/throttling
A processzor órajelének korlátozására használható. Általában a korlátozás nyolc
szinten lehetséges. Ez a CPU frekvenciájának vezérlésétől független.
/proc/acpi/processor/*/limit
Ha a teljesítmény (elavult) és a korlátozás (throttling) vezérlését egy démon végzi
automatikusan, akkor itt adhatók meg a maximális korlátok. Egyes korlátokat a
rendszer határoz meg. Másokat a felhasználó is állíthat.
/proc/acpi/thermal_zone/
Külön alkönyvtár létezik minden egyes hőmérsékleti zóna számára. A hőmérsékleti
zóna egy hasonló hőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkező terület, amelynek
számát és neveit a hardvergyártó határozza meg. Az ACPI által kínált számos lehetőség azonban ritkán kerül megvalósításra. Ehelyett a hőmérsékletet hagyományosan a BIOS vezérli. Az operációs rendszernek nem sok lehetősége marad a beavatkozásra, hiszen a hardver élettartamáról van szó. Éppen ezért az alábbi leírások
egy része csupán elméleti jelentőséggel bír.
/proc/acpi/thermal_zone/*/temperature
A hőmérsékleti zóna aktuális hőmérséklete.
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/proc/acpi/thermal_zone/*/state
Ez az állapot azt jelzi, hogy minden OK vagy azt, ha az ACPI aktív vagy
passzív hűtést alkalmaz. ACPI-független ventilátorvezérlés esetén ez az állapot
mindig OK.
/proc/acpi/thermal_zone/*/cooling_mode
Az ACPI által vezérelt hűtési módot választja ki. Passzív (kisebb teljesítmény,
gazdaságosabb) és aktív (maximális teljesítmény, zajos ventilátor) választható.
/proc/acpi/thermal_zone/*/trip_points
Lehetővé teszi hőmérsékletkorlátok megadását bizonyos műveletekhez, mint például az aktív vagy passzív hűtés, felfüggesztés (forró) vagy leállítás (kritikus).
A lehetséges műveletek a DSDT-ben vannak megadva (eszközfüggő). Az ACPIspecifikációban meghatározott váltási pontok a critical (kritikus), a hot (forró),
a passive (passzív), az active1 (aktív 1) és active2. Még ha nincs is
mindegyik megvalósítva, akkor is ebben a sorrendben kell beírni őket a fájlba.
Például az echo 90:0:70:0:0 > trip_points bejegyzés a critical
hőmérsékletet 90 fokra állítja, a passive hőmérsékletet pedig 70 fokra (minden
fok Celsiusban van megadva).
/proc/acpi/thermal_zone/*/polling_frequency
Ha a temperature értéke nem kerül automatikusan frissítésre, amikor a hőmérséklet megváltozik, itt lehet bekapcsolni a lekérdezéses (polling) módot. Az echo
X > /proc/acpi/hőmérsékletzóna/*/lekérdezési_gyakoriság
parancs hatására a hőmérséklet X másodpercenként kerül lekérdezésre. Az X=0
letiltja a lekérdezést.
E beállítások, információk és események egyikét sem kell kézzel szerkeszteni. Mindez
megtehető a Powersave démonnal (powersaved) és különféle alkalmazásokkal, mint a
powersave, a kpowersave és a wmpowersave. Lásd: 28.3.3. szakasz - ACPI-eszközök
(585. oldal)

28.3.2 A CPU teljesítményének szabályozása
A CPU-val kapcsolatban háromféle módon lehet energiát megtakarítani. A számítógép
működési módjától függően ezek a módszerek esetleg kombinálhatók is. Az energiatakarékosság azt is jelenti, hogy a rendszer kevésbé melegszik fel és a ventilátoroknak
is kevesebbet kell működniük.
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Frekvencia- és feszültségszabályozás
A PowerNow! és Speedstep az AMD és az Intel márkaneve erre a technológiára,
de más gyártók is alkalmazzák processzoraikban. A CPU órajel-frekvenciáját és a
magfeszültséget együtt csökkentve hatékonyan mérsékelhető a szükséges energia
mennyisége. Ez azt jelenti, hogy a frekvenciát felére csökkentve (fél teljesítmény)
a rendszer kevesebb, mint fele annyi energiát fogyaszt. Ez a technológia független
az APM- és ACPI-alrendszerektől. Két fő megközelítés van a CPU frekvenciaszabályozására – magával a kernellel, vagy egy felhasználói területen futó alkalmazással. Éppen ezért különböző kernelvezérlők ("governor"-ok) állíthatók be a /sys/
devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/ alatt.
userspace governor
A felhasználói területen futó irányító (userspace governor) beállítása esetén a
kernel átadja a CPU-frekvenciaszabályozás irányítását egy felhasználói területen
futó alkalmazásnak, jellemzően egy démonnak. SUSE Linux Enterprise disztribúciókban ez a démon a powersaved csomag. Ha ezt az implementációt
használják, akkor a CPU frekvenciája az aktuális rendszerterhelésnek megfelelően lesz szabályozva. Alapértelmezés szerint az egyik kernelimplementáció
kerül alkalmazásra. Egyes hardvereken, vagy egyes processzorokkal/illesztőprogramokkal kapcsolatban előfordulhat, hogy csak a felhasználói területi
implementáció az egyetlen működő megoldás.
ondemand governor
Ez a kernelimplementáció egy dinamikus CPU frekvencia-irányelvet alkalmaz,
és a legtöbb rendszeren megfelelően kell, hogy működjön. Nagy rendszerterhelés esetén a CPU frekvenciáját azonnal megnöveli a rendszer. Alacsony
terhelés mellett viszont csökkenti.
conservative governor
Ez az irányító hasonló az igény szerinti (on demand) implementációhoz, csak
konzervatívabb szemléletet alkalmaz. A CPU frekvenciájának növeléséhez a
terhelésnek meghatározott ideig magasnak kell lennie.
powersave governor
A CPU frekvenciája statikusan a lehető legalacsonyabbra van álítva.
performance governor
A CPU frekvenciája statikusan a lehető legmagasabbra van álítva.
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Az órajel-frekvencia korlátozása
A technológia lényege, hogy a CPU-hoz érkező órajelek egy bizonyos százaléka
kimarad. 25 százalékos korlátozás mellett minden negyedik impulzus marad ki.
87,5 százalékosnál csak minden nyolcadik impulzus éri el a processzort. Az energiamegtakarítás azonban ebben az esetben egy kicsit kisebb, mint lineáris. Normális
esetben csak akkor van szükség korlátozásra (throttling), ha nem áll rendelkezésre
a frekvenciaszabályozás, vagy maximális megtakarításra van szükség. Ezt a technológiát szintén egy speciális folyamattal kell vezérelni. A rendszercsatoló a
/proc/acpi/processor/*/throttling.
A processzor elaltatása
Az operációs rendszer alvó állapotba hozza a processzort, ha nincs tennivaló. Ebben
az esetben az operációs rendszer egy halt parancsot ad ki a CPU-nak. Háromféle
állapot van: C1, C2 és C3. A leggazdaságosabb C3 állapotban még a processzor
gyorsítótárának és a fő memóriának a szinkronizálása is leáll. Éppen ezért ez az
állapot csak akkor használható, ha semmilyen más eszköz nem módosítja a fő memóriát buszvezérlő műveleteken keresztül. Egyes illesztőprogramok meg is akadályozzák a C3 állapot használatát. Az aktuális állapot /proc/acpi/processor/
*/power fájlban látható.
A frekvenciaszabályozásnak és a korlátozásnak csak akkor van értelme, ha a processzor
dolgozik, hiszen ha üresjáratban van, akkor a leggazdaságosabb C állapotba kerül. Ha
a CPU dolgozik, akkor a javasolt energiatakarékossági megoldás a frekvencia szabályozása. A processzor igen gyakran csak korlátozott terhelés alatt áll. Ebben az esetben
alacsonyabb frekvencián is működhet. A dinamikus frekvenciaszabályozás legjobb
módja általában a kernel által használt igény szerinti irányító, vagy egy démon, mint a
powersaved. Statikusan alacsonyabb frekvenciára akkor érdemes állítani a gépet, ha
akkumulátorról működik, vagy ha hűvös, csendes módban akarja használni a számítógépet.
Az órajel korlátozása (throttling) csak a legutolsó eszköz legyen, például az akkumulátoros üzemidő meghosszabbítására relatíve nagy rendszerterhelés mellett is. Egyes
rendszerek nem futnak simán, ha túlságosan le vannak korlátozva. Szintén nem szükséges
az órajel korlátozása, ha egyébként nincs terhelés alatt a CPU.
SUSE Linux Enterprise rendszereken ezeket a technológiákat a powersave démon vezérli. Konfigurációjának leírása 28.5. szakasz - A powersave csomag (588. oldal) részben
található.
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28.3.3 ACPI-eszközök
Az ACPI-segédprogramok között találhatók csupán adatokat – például az akkumulátor
töltöttségét vagy a hőmérsékletet – kijelző eszközök (acpi, klaptopdaemon, wmacpimon
stb.), olyan eszközök, amelyeken keresztül elérhetők a /proc/acpi struktúrái, amelyek
segítenek a változások figyelésében (akpi, acpiw, gtkacpiw), illetve olyanok, amelyekkel
a BIOS ACPI-táblái módosíthatók (a pmtools csomag).

28.3.4 Hibaelhárítás
Kétféle probléma szokott jelentkezni. Egyrészt a kernel ACPI-kódjában lehetnek időben
fel nem derített hibák. Ebben az esetben előbb-utóbb megjelenik egy letölthető javítás.
Gyakrabban okoz azonban gondot a BIOS. Egyes esetekben szándékosan vannak beépítve a BIOS-ba eltérések az ACPI-ajánlástól, például az ACPI-megvalósítás vagy
más elterjedt operációs rendszerek hibáinak megkerülése érdekében. Az olyan hardverelemek, amelyek igen súlyosan megsértik az ACPI-ajánlást, egy feketelistába kerülnek,
és a Linux-kernel nem is próbál ACPI-t használni ezekkel a komponensekkel kapcsolatban.
Hibák észlelése esetén az első teendő a BIOS frissítése. Ha a számítógép el sem indul,
az alábbi rendszerindítási paraméterek segíthetnek:
pci=noacpi
Ne használjon a rendszer ACPI-t a PCI-eszközök beállításához.
acpi=ht
Csak egyszerű erőforrás-konfiguráció történik. Más célokra nem használja a rendszer
az ACPI-t.
acpi=off
Az ACPI letiltása.
FIGYELEM: Problémák ACPI nélküli rendszerindítás esetén
Egyes újabb gépek (különösen az SMP-rendszerek és az AMD64-rendszerek )
igénylik az ACPI használatát a hardver helyes beállításához. Ezeken a gépeken
az ACPI letiltása problémákat okozhat.
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A rendszer indítási üzenetei a dmesg | grep -2i acpi paranccsal figyelhetők
(vagy akár figyelhető az összes üzenet, hiszen lehet, hogy a problémát nem az ACPI
okozza). Ha hiba történik egy ACPI-tábla feldolgozásakor, akkor a legfontosabb tábla
– a DSDT – kicserélhető egy javított verzióra. Ebben az esetben a BIOS hibás DSDTje figyelmen kívül marad. Az eljárás leírása a 28.5.4. szakasz - Hibaelhárítás (595. oldal)
részben olvasható.
A kernelkonfiguráció során van egy kapcsoló az ACPI hibakeresési üzenetek aktiválására. Ha ACPI-hibakereséssel együtt kerül a kernel lefordításra és telepítésre, akkor a
hibákat kereső szakértők extra információhoz juthatnak.
Ha BIOS- vagy hardverproblémákat észlel, mindig jó ötlet a gyártó megkeresése. Még
akkor is, ha nem nyújtanak mindig támogatást Linuxhoz, érdemes tudniuk a problémákról. A gyártók csak akkor fogják a problémát komolyan venni, ha tisztába kerülnek
vele, hogy ügyfeleik elég nagy számban használnak Linuxot.

További információk
További dokumentáció és segítség az ACPI-vel kapcsolatban:
• http://www.cpqlinux.com/acpi-howto.html (részletes ACPI HOWTO,
DSDT javításokkal)
• http://www.intel.com/technology/iapc/acpi/faq.htm (ACPI
GYIK @Intel)
• http://acpi.sourceforge.net/ (Az ACPI4Linux projekt a Sourceforgeon)
• http://www.poupinou.org/acpi/ (Bruno Ducrot DSDT-javításai)

28.4 Merevlemezek pihentetése
Linux-rendszereken a merevlemezek teljesen lekapcsolhatók, ha nincs rájuk szükség,
vagy használhatók gazdaságosabb, illetve csendesebb módban. Modern noteszgépeken
nem kell kézzel kikapcsolni a merevlemezeket, mivel automatikusan egy takarékos
üzemmódba kapcsolnak, ha nincsen rájuk szükség. Ha maximális energiatakarékosságra
vágyik, akkor érdemes kipróbálni az alábbi módszereket. A legtöbb funkció szabályozható a powersaved és a YaST energiagazdálkodási modulja segítségével, amelynek
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részletes leírását a 28.6. szakasz - A YaST Energiagazdálkodás modulja (597. oldal)
rész tartalmazza.
A hdparm alkalmazással módosíthatók a merevlemezek különféle beállításai. A -y
paraméter hatására a merevlemez azonnal készenléti módba kapcsol. A -Y elaltatja a
merevlemezt. A hdparm -S x parancs hatására bizonyos idejű tétlenség után a merevlemez lelassul. Az x helyére a következők írhatók: A 0 letiltja ezt a mechanizmust,
vagyis a merevlemez folyamatosan működik. Az 1 és 240 közötti értékek 5 másodperccel szorzódnak. A 241 és 251 közötti értékek egytől tizenegyszer harminc percet jelentenek.
A merevlemez belső energiagazdálkodási beállításai a -B paraméterrel befolyásolhatók.
0 és 255 közötti értékek adhatók meg, az előbbi a maximális megtakarítás, a másik a
maximális átvitel. Az eredmény függ a merevlemeztől és általában nehéz objektíven
megítélni. A merevlemez lecsendesítésére a -M paraméter használható. A 128 és 254
közötti értékekkel lehet csendes üzemmódról gyors üzemmódra állítani a merevlemezt.
Gyakran nem is olyan egyszerű alvó üzemmódba állítani egy merevlemezt. Linux alatt
számos folyamat írja a merevlemezt, és időről időre felébreszti. Éppen ezért fontos
tisztában lenni azzal, hogyan is kezeli a Linux a merevlemezre írandó adatokat. Először
is, az adatok a memóriában pufferelődnek. Ezt a puffert figyeli a kernelfrissítési démon
(a kupdated). Amikor az adatok elérnek egy bizonyos korhatárt, vagy ha a puffer egy
bizonyos százalékban már fel van töltve, akkor a puffer tartalma kiíródik a merevlemezre.
A puffer mérete dinamikus, és függ a memória méretétől, illetve a rendszer terhelésének
mértékétől. Alapértelmezés szerint a kupdated rövid intervallumokra van beállítva, az
adatintegritás maximális védelme érdekében. Ötmásodpercenként ellenőrzi a puffert,
és értesíti a bdflush démont, ha az adatok 30 másodpercnél régebbiek, vagy ha a puffer
feltöltöttsége eléri a 30 százalékot. Ezután a bdflush démon az adatokat a merevlemezre
írja. Természetesen a kupdated üzeneteitől függetlenül is ír a lemezre, például ha a
puffer megtelt.
FIGYELEM: Az adatintegritás veszélyeztetése
A kernelfrissítési démon beállításainak módosítása veszélyezteti az adatok integritását.
A fenti folyamatoktól függetlenül, a naplózó fájlrendszerek, mint például a ReiserFS
és az Ext3, saját metaadataikat a bdflush-tól függetlenül is kiírják a merevlemezre, ami
szintén megakadályozza a merevlemez leállítását. Ennek elkerülésére készült egy spe-
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ciális kernelbővítés mobil eszközökhöz. A részletek az /usr/src/linux/
Documentation/laptop-mode.txt fájlban olvashatók.
Fontos tényező az is, hogyan viselkednek az aktív programok. A szövegszerkesztők
többsége például időről időre rejtett biztonsági mentéseket írnak a merevlemezre az
éppen módosított fájlról, viszont ezzel folyton felébresztik a lemezt. Az ilyen funkciók
az adatintegritás kárára kikapcsolhatók.
Ide tartozik, hogy a postfix leveleződémon használja a POSTFIX_LAPTOP változót.
Ha ennek a változónak az értéke yes, akkor a postfix sokkal ritkábban végez műveletet
a merevlemezen. Ez azonban irreleváns, ha a kupdated időtartama meg lett növelve.

28.5 A powersave csomag
A powersave csomag felelős az összes eddig említett energiatakarékossági funkcióért.
Mivel az alacsonyabb energiafogyasztás egyre komolyabb igény általában is, egyes
funkciói, mint a felfüggesztés, a készenlét, vagy a CPU-frekvenciaszabályozás fontosak
lehetnek munkaállomásokon és kiszolgálókon is.
A csomag a számítógép energiagazdálkodásával kapcsolatos minden funkciót ellát.
Támogatja az ACPI, APM, PowerNow! és SpeedStep technológiákat, valamint a merevlemezeket. Az apmd, acpid, ospmd és cpufreqd (most cpuspeed) csomagok
funkciói egyesítve lettek a powersave csomagban. Az e csomagok démonjait (kivéve
az ACPI-események multiplexereként működő acpid-t) nem szabad a powersave démonnal együtt futtatni.
Még ha a rendszer nem is tartalmazza a fent felsorolt összes hardverelemet, akkor is
használja a powersave démont az energiagazdálkodási funkciók szabályozására. Mivel
az ACPI és az APM kölcsönösen kizárják egymást, a számítógépen egyszerre csak az
egyik használható. A démon automatikusan felismeri a hardverkonfiguráció változásait.

28.5.1 A powersave csomag beállításai
A powersave beállítása több fájlra szét van osztva. Az itt felsorolt beállítási lehetőségek
mindegyikéhez további dokumentáció tartozik a funkcionalitásával kapcsolatban.
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/etc/sysconfig/powersave/common
Ez a fájl tartalmazza a powersave démon általános beállításait. Például a hibakeresési üzenetek mennyisége (a /var/log/messages rendszernaplóban) a DEBUG
változó értékének módosításával növelhető.
/etc/sysconfig/powersave/events
A powersave démon ezt a fájlt használja a rendszeresemények feldolgozásához.
Az esemény tartozhat külső műveletekhez, vagy lehetnek maga a démon által elvégzett műveletek. Külső műveletek esetén a démon megkísérel futtatni egy végrehajtható fájlt (jellemzően egy bash-parancsfájlt) az /usr/lib/powersave/
scripts/ könyvtárból. Az előre definiált belső műveletek:
• ignore
• throttle
• dethrottle
• suspend_to_disk
• suspend_to_ram
• standby
• do_suspend_to_disk
• do_suspend_to_ram
• do_standby
• notify
• screen_saver
• reread_cpu_capabilities
A throttle lelassítja a processzort a MAX_THROTTLING változóban megadott
értékkel. Ez az érték az aktuális séma függvénye. A dethrottle parancs
visszaállítja a processzort maximális teljesítményre. A suspend_to_disk,
suspend_to_ram és standby módok a különféle alvási módokat kapcsolják
be. Ez a három művelet felelős az alvó állapot mód bekapcsolásáért, de mindig
meghatározott rendszereseményekhez kell őket rendelni.
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Az /usr/lib/powersave/scripts könyvtár tartalmazza az események
feldolgozására szolgáló parancsfájlokat:
switch_vt
Akkor hasznos, ha a képernyő el van csúszva egy felfüggesztés vagy egy készenlét után.
wm_logout
Elmenti a beállításokat és kijelentkezik a GNOME, KDE vagy egyéb ablakkezelőből.
wm_shutdown
Elmenti a GNOME- vagy KDE-beállításokat és leállítja a rendszert.
set_disk_settings
Végrehajtja az /etc/sysconfig/powersave/disk fájlban megadott
lemezbeállításokat.
Ha például az
EVENT_GLOBAL_SUSPEND2DISK="prepare_suspend_to_disk
do_suspend_to_disk" változó be van állítva, akkor két parancsfájl vagy
művelet kerül feldolgozásra a megadott sorrendben azonnal, ahogy a felhasználó
kiadja a powersaved számára a suspend to disk alvó üzemmód parancsot.
A démon lefuttatja a külső /usr/lib/powersave/scripts/prepare
_suspend_to_disk parancsfájlt. A parancsfájl sikeres feldolgozása után a démon lefuttatja a do_suspend_to_disk belső műveletet és alvó üzemmódba
állítja a számítógépet, miután a parancsfájl leállította a kritikus modulokat és szolgáltatásokat.
A sleep (alvás, készenlét) gomb művelete módosítható (a részhez
hasonlóan), például így: EVENT_BUTTON_SLEEP="notify
suspend_to_disk". Ebben az esetben a felhasználót egy felugró ablak vagy
egy X üzenet a konzolon értesíti a felfüggesztésről. Ezután létrejön a
EVENT_GLOBAL_SUSPEND2DISK esemény, amelynek hatására végrehajtásra
kerülnek a fent említett műveletek és a rendszer biztonságos felfüggesztése. A
notify belső művelet az /etc/sysconfig/powersave/common fájlban
található NOTIFY_METHOD változóval állítható be.
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/etc/sysconfig/powersave/cpufreq
Ez a fájl tartalmazza a processzorok dinamikus CPU-frekvenciájának beállítási lehetőségeit, illetve hogy a felhasználóterületi, vagy a kernelimplementációt használja
a rendszer.
/etc/sysconfig/powersave/battery
Akkumulátorkorlátok és más, az akkumulátorral kapcsolatos beállítások.
/etc/sysconfig/powersave/sleep
Ebben a fájlban aktiválhatók az alvó üzemmódok és határozható meg, hogy mely
kritikus folyamatokat kell kikapcsolni és mely szolgáltatásokat leállítani egy felfüggesztési vagy készenléti esemény előtt. A rendszer visszaállításakor ezek a modulok
visszatöltődnek és a szolgáltatások újraindulnak. Az alvó üzemmód indításának
késleltetését is be lehet állítani (például hogy legyen idő elmenteni a fájlokat). Az
alapértelmezett beállítások elsősorban az USB- és PCMCIA-modulokat érintik. A
felfüggesztés vagy készenlét hibáját általában meghatározott modulok okozzák. A
hibák azonosításáról további információ: 28.5.4. szakasz - Hibaelhárítás (595. oldal).
/etc/sysconfig/powersave/thermal
A hűtés és hőmérsékletszabályozás konfigurációja. A témával kapcsolatos részletek
az /usr/share/doc/packages/powersave/README.thermal fájlban
olvashatók.
/etc/sysconfig/powersave/disk
Ez a fájl tartalmazza a merevlemezek energiatakarékossági beállításait.
/etc/sysconfig/powersave/scheme_*
Ezek a különféle sémák, amelyek az energiafogyasztást a különböző alkalmazási
környezetekhez igazítják. Vannak előre beállított sémák, amelyek módosítás nélkül
használhatók. Ide menthetők el az egyedi sémák is.

28.5.2 Az APM és ACPI beállítása
Felfüggesztés és készenlét
Három alapvető ACPI és két APM alvó üzemmód létezik:
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Felfüggesztés lemezre (ACPI S4, APM felfüggesztés)
A teljes memória tartalmának kiírása merevlemezre. A számítógép teljesen kikapcsol
és egyáltalán nem fogyaszt áramot. Ez az alvó mód alapértelmezésben engedélyezve
van és jellemzően minden rendszeren működik.
Felfüggesztés memóriába (ACPI S3, APM felfüggesztés)
Az összes eszköz állapotának elmentése a fő memóriába. Áramot csak a fő memória
fogyaszt. A SUSE Linux Enterprise nem támogatja általánosan ezt az alvó módot,
bár jónéhány készülék esetében használható.
Ez az alvó mód alapértelmezésben engedélyezve van, de csak akkor kerül végrehajtásra, ha az aktuális gép fel van sorolva a módot támogató rendszerek adatbázisában. Az adatbázis az /usr/sbin/s2ram bináris fájlban van (a suspend
csomag része).
Az alapértelmezett paraméterek módosításához (például a memóriába
felfüggesztés alvó mód teljes kikapcsolásához, vagy az adatbázisban nem
szereplő gépek esetén is kikényszerítéséhez) a rendelkezésre álló paraméterekről
további információt az /etc/sysconfig/powersave/sleep konfigurációs
fájl tartalmaz.
Az s2ram bináris fájlról az /usr/share/doc/packages/suspend
könyvtárban található README fájlban olvashat többet.
Készenlét (ACPI S1, APM készenlét)
Egyes eszközök kikapcsolása (gyártófüggő).
Győződjön meg róla, hogy a következő alapértelmezett paraméterek be vannak állítva
az /etc/sysconfig/powersave/events fájlban a felfüggesztés, készenlét és
visszaállás helyes feldolgozásához (az alapértelmezett értékek a SUSE Linux Enterprise
telepítésének megfelelők):
EVENT_GLOBAL_SUSPEND2DISK=
"prepare_suspend_to_disk screen_saver do_suspend_to_disk"
EVENT_GLOBAL_SUSPEND2RAM=
"prepare_suspend_to_ram screen_saver do_suspend_to_ram"
EVENT_GLOBAL_STANDBY=
"prepare_standby screen_saver do_standby"
EVENT_GLOBAL_RESUME_SUSPEND2DISK=
"restore_after_suspend_to_disk"
EVENT_GLOBAL_RESUME_SUSPEND2RAM=
"restore_after_suspend_to_ram"
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EVENT_GLOBAL_RESUME_STANDBY=
"restore_after_standby"

Egyéni akkumulátorállapotok
Az /etc/sysconfig/powersave/battery fájlban három akkumulátortöltöttségi szint adható meg (százalékban), amelyek elérése bizonyos rendszerriasztásokat
vagy műveleteket aktiválhat.
BATTERY_WARNING=12
BATTERY_LOW=7
BATTERY_CRITICAL=2

Azt, hogy milyen műveletek vagy parancsfájlok kerüljenek végrehajtásra, ha a töltöttségi szint a megadott korlátok alá esik, az /etc/sysconfig/powersave/events
fájlban adható meg. A gombokhoz rendelt normál műveletek a 28.5.1. szakasz - A powersave csomag beállításai (588. oldal) részben leírtaknak megfelelően módosítható.
EVENT_BATTERY_NORMAL="ignore"
EVENT_BATTERY_WARNING="notify"
EVENT_BATTERY_LOW="notify"
EVENT_BATTERY_CRITICAL="wm_shutdown"

Az energiafogyasztás igazítása a különböző
feltételekhez
A rendszer viselkedése a használt tápellátás típusához igazítható. A rendszer fogyasztását
célszerű csökkenteni, ha nem hálózati feszültségről üzemel, hanem akkumulátorról.
Hasonlóan, a hálózatra visszacsatlakozva érdemes automatikusan megnövelni a teljesítményt. Módosítható a CPU órajelfrekvenciája, a merevlemezek energiatakarékossági
funkciója, valamint egy sor egyéb paraméter.
Azt, hogy milyen műveleteket hajtson végre a gép, amikor akkumulátoros módba kapcsol, illetve újra a hálózatra csatlakozik, az /etc/sysconfig/powersave/events
fájl írja le. Az /etc/sysconfig/powersave/common fájlban válassza ki a
használni kívánt sémákat:
AC_SCHEME="performance"
BATTERY_SCHEME="powersave"
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A sémák az /etc/sysconfig/powersave könyvtárban található fájlokban tárolódnak. A fájlnevek formátuma: scheme_sémanév. A példában két sémát említettünk:
scheme_performance és scheme_powersave. A performance, powersave,
presentation és acoustic sémák előre el vannak készítve. Új sémák is létrehozhatók, a meglévők pedig módosíthatók és törölhetők, illetve a YaST energiagazdálkodási moduljával a különféle energiaellátási állapotokhoz rendelhetők (lásd: 28.6. szakasz
- A YaST Energiagazdálkodás modulja (597. oldal)).

28.5.3 További ACPI-funkciók
ACPI használata esetén szabályozható, hogy a rendszer hogyan reagáljon az ACPI
gombokra (be- és kikapcsolás, készenlét, fedél nyitva és fedél zárva). A műveletek
végrehajtását az /etc/sysconfig/powersave/events fájlban lehet beállítani.
Az egyes paraméterek magyarázatával kapcsolatban olvassa el ezt a konfigurációs fájlt.
EVENT_BUTTON_POWER="wm_shutdown"
A be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor a rendszer a megfelelő ablakkezelő (KDE,
GNOME, fvwm stb.) leállításával válaszol.
EVENT_BUTTON_SLEEP="suspend_to_disk"
A készenlét gomb megnyomására a rendszer lemezre felfüggesztést hajt végre.
EVENT_BUTTON_LID_OPEN="ignore"
Semmi sem történik, ha a fedelet felnyitják.
EVENT_BUTTON_LID_CLOSED="screen_saver"
A fedél lezárására a képernyővédő aktiválódik.
EVENT_OTHER="ignore"
Ez az esemény akkor történik, ha a démon ismeretlen eseményt észlel. Egyes gépeken az ACPI-billentyűk is ismeretlen eseményt eredményeznek.
A CPU teljesítménye tovább korlátozható, ha a CPU terhelése nem halad meg egy adott
ideig egy adott korlátot. A terhelési korlát a PROCESSOR_IDLE_LIMIT, az időkorlát
pedig a CPU_IDLE_TIMEOUT változóban adható meg. Ha a CPU terhelése az időkorlátban meghatározottnál hosszabb ideig a korlát alatt marad, akkor aktiválódik az
EVENT_PROCESSOR_IDLE változóban meghatározott esemény. Ha a CPU újra foglalt,
akkor az EVENT_PROCESSOR_BUSY esemény hajtódik végre.
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28.5.4 Hibaelhárítás
Minden hibaüzenet és riasztás a /var/log/messages fájlban naplózódik. Ha nem
találja a keresett információt, állítsa be a powersave üzenetek részletezését az /etc/
sysconfig/powersave/common fájl DEBUG változójának módosításával. Növelje
meg a változó értékét 7-re, vagy akár 15-re, majd indítsa újra a démont. A /var/
log/messages naplófájlban megjelenő részletesebb üzenetek segítenek a hiba
megkeresésében. Az alábbi fejezetben áttekintjük a powersave használatával kapcsolatos
leggyakoribb problémákat.

Az ACPI aktiválva van, a hardver is támogatja, de a
funkciók nem működnek
Ha problémákat észlel az ACPI-vel kapcsolatban, akkor a dmesg|grep -i acpi
paranccsal keresheti ki a dmesg kimenetéből az ACPI-specifikus üzeneteket. Lehet,
hogy egy BIOS-frissítés megoldja a problémát. Látogassa meg a gép gyártójának a
webhelyét, keresse meg a legfrissebb BIOS-verziót és telepítse. Érdeklődjön a gyártónál,
hogy az megfelel-e a legfrissebb ACPI-előírásoknak. Ha a hiba a BIOS-frissítés után
is fennáll, folytassa az alábbiak szerint a BIOS helytelen DSDT-táblájának egy friss
DSDT-re cseréléséhez:
1 Töltse le a rendszerhez tartozó DSDT-t a http://acpi.sourceforge
.net/dsdt/index.php címről. A fájl ne legyen tömörítve és legyen már
lefordítva. Erre az .aml (ACPI machine language, ACPI gépi nyelv) fájlkiterjesztés utal. Amennyiben ez a helyzet, folytassa a 3. lépéssel.
2 Ha a letöltött tábla kiterjesztése .asl (ACPI source language, ACPI forrásnyelv),
akkor előbb le kell fordítani az iasl programmal (pmtools csomag). Ehhez be
kell írnia, hogy iasl -sa file.asl. Az iasl (Intel ACPI fordító) legfrissebb
változata a http://developer.intel.com/technology/iapc/
acpi/downloads.htm címen érhető el.
3 Másolja át a DSDT.aml fájlt tetszés szerinti (célszerűen például az /etc/DSDT
.aml helyre. Módosítsa az /etc/sysconfig/kernel fájlt és írja át megfelelően a DSDT-fájl elérési útját. Indítsa el az mkinitrd programot (mkinitrd
csomag). Ha eltávolítja a kernelt és az mkinitrd paranccsal létrehoz egy
initrd fájlt, akkor a módosított DSDT lesz alkalmazva és betöltve a rendszer
indulásakor.
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A CPU-órajel szabályozása nem működik
Ellenőrizze a kernelforrásban (kernel-source) hogy a processzor támogatott-e.
Lehet, hogy egy speciális kernelmodul vagy modulparaméter használatára van szükség
a CPU-órajelszabályozás bekapcsolásához. Ez az információ az /usr/src/linux/
Documentation/cpu-freq/* fájlokban található meg. Ha egy speciális modulra
vagy modulparaméterre van szükség, az az /etc/sysconfig/powersave/
cpufreq fájlban állítható be, a CPUFREQD_MODULE és CPUFREQD_MODULE_OPTS
változók segítségével.

Nem működik a felfüggesztés és a készenlét
ACPI-rendszereken lehetnek problémák a felfüggesztéssel és a készenléttel hibás DSDTimplementáció (BIOS) miatt. Ebben az esetben frissítse a BIOS-t.
ACPI- és APM-rendszereken: Amikor a rendszer megpróbálja leállítani a hibás modulokat, a rendszer megakad, vagy a felfüggesztési esemény nem kerül aktiválásra.
Ugyanez történhet, ha nem állítja le a sikeres felfüggesztést megakadályozó modulokat
vagy szolgáltatásokat. Mindkét esetben meg kell állapítani, hogy melyik hibás modul
akadályozta meg az alvó üzemmód bekapcsolását. A powersave démon által a /var/
log/suspend2ram.log és /var/log/suspend2disk.log helyen készített
naplófájlok nagyon hasznosak e tekintetben. Ha a számítógép nem lép be az alvó
üzemmódba, akkor a hiba a legutolsó leállított modullal kapcsolatos. Az /etc/
sysconfig/powersave/sleep fájl alábbi beállításainak módosításával állítsa le
a problémát okozó modulokat még a felfüggesztés vagy készenlét előtt.
UNLOAD_MODULES_BEFORE_SUSPEND2DISK=""
UNLOAD_MODULES_BEFORE_SUSPEND2RAM=""
UNLOAD_MODULES_BEFORE_STANDBY=""
SUSPEND2DISK_RESTART_SERVICES=""
SUSPEND2RAM_RESTART_SERVICES=""
STANDBY_RESTART_SERVICES=""

Ha a felfüggesztést vagy készenlétet változó hálózati környezetben alkalmazza, felcsatolt
távoli fájlrendszerekkel, mint például a Samba vagy az NIS, használja az automounter
programot a felcsatolásukhoz és vegye fel a megfelelő szolgáltatásokat, például az
smbfs vagy nfs szolgáltatást a fenti változóba. Ha egy alkalmazás a felfüggesztés
vagy készenlét előtt hozzáfér a távolról felcsatolt fájlrendszerhez, akkor a szolgáltatás
nem állítható le, illetve a fájlrendszer nem csatolható le helyesen. A rendszer visszaállítása után lehet, hogy a fájlrendszer sérült, és újra fel kell csatolni.
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28.5.5 További információk
• /usr/share/doc/packages/powersave – a helyi powersave démon dokumentációja
• http://powersave.sourceforge.net – a powersave démon legfrissebb
dokumentációja
• http://www.opensuse.org/Projects_Powersave – a projekt oldala
az openSUSE wikiben

28.6 A YaST Energiagazdálkodás
modulja
A YaST energiagazdálkodási modulja képes beállítani a fent leírt összes energiagazdálkodási paramétert. Miután elindítja a modult a YaST vezérlőközpontjából a Rendszer
> Energiagazdálkodás menüpont kiválasztásával, megjelenik a modul első párbeszédablaka. (lásd: 28.1. ábra - Séma kiválasztása (597. oldal)).
28.1 ábra Séma kiválasztása
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Ebben a párbeszédablakban választhatja ki az akkumulátoros és hálózati működés sémáit. További sémák felvételéhez, vagy a meglévők módosításához kattintson a Sémák
szerkesztése gombra, amely megnyitja a meglévő sémák áttekintő listáját (28.2. ábra A meglévő sémák áttekintése (598. oldal)).
28.2 ábra A meglévő sémák áttekintése

A sémaáttekintőben válassza ki a módosítani kívánt sémát, majd kattintson a Szerkesztés
gombra. Új séma készítéséhez kattintson a Hozzáadás gombra. A megnyíló párbeszédablak mindkét esetben azonos, és a következő helyen látható: 28.3. ábra - Séma hozzáadása (599. oldal).
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28.3 ábra Séma hozzáadása

Először is, adjon egy nevet az új vagy módosított sémának. Döntse el, hogy a sémában
hogyan történjen a CPU teljesítményének korlátozása. Döntse el, hogy használ-e frekvenciaszabályozást és korlátozást, és ha igen, milyen mértékben, és hogy az alacsony
prioritású (niced) folyamatok figyelmen kívül maradjanak-e a CPU frekvenciájának
hangolásakor. A merevlemezre vonatkozó következő párbeszédablakban adja meg a
Készenléti irányelvet (törekedhet maximális teljesítményre, vagy megtakarításra is). A
Zajszint-irányelv szabályozza a merevlemez zajszintjét (egyelőre csak kevés merevlemez
támogatja). A Hűtési irányelv határozza meg a használni kívánt hűtési módszert. Sajnos,
ezt a fajta hőmérsékletszabályozást ritkán támogatják a BIOS-ok. A ventilátor és a
passzív hűtés használatával kapcsolatban olvassa el az /usr/share/doc/
packages/powersave/powersave_manual.html#Thermal fájlt.
Az általános energiagazdálkodási beállítások elvégezhetők a kiinduló párbeszédablakból
is, az Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések, ACPI beállítások és Felfüggesztés
engedélyezése menüpontok használatával. Kattintson az Egyéb beállítások pontra, majd
válassza ki a menüből a kívánt menüpontot. Kattintson az Akkumulátorral kapcsolatos
figyelmeztetések lehetőségre. Megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintjének párbeszédablaka (28.4. ábra - Akkumulátor töltöttségi szintje (600. oldal)).
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28.4 ábra Akkumulátor töltöttségi szintje

A rendszer BIOS értesíti az operációs rendszert, ha a töltöttségi szint a beállított korlátok
alá esik. Ebben a párbeszédablakban három korlát adható meg: Figyelmeztető szint,
Alacsony szint és Kritikus szint. Ha a töltöttségi szint e korlátok alá esik, meghatározott
műveletek kerülnek végrehajtásra. Általában az első kettő csak valamilyen figyelmeztetést küld a felhasználónak. A harmadik, kritikus szint a rendszer leállítását kezdeményezi, mivel a maradék energia nem elegendő a rendszer további működtetéséhez. Válassza ki a megfelelő töltöttségi szinteket és a kívánt műveleteket, majd kattintson az
OK gombra.
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28.5 ábra ACPI beállítások

Az ACPI-gombok beállítására szolgáló párbeszédablak az ACPI beállítások menüponttal
érhető el. Itt látható: 28.5. ábra - ACPI beállítások (601. oldal) Az ACPI-gombok beállításai határozzák meg, hogyan reagáljon a rendszer adott kapcsolókra. Beállítható,
hogy mit tegyen a rendszer a tápkapcsoló és a készenlét (sleep) gomb megnyomására,
illetve a gép fedelének lezárására. Az OK gombra kattintva fejezheti be a beállítást és
térhet vissza a kezdő párbeszédablakhoz.
A Felfüggesztés engedélyezése pontra kattintva egy olyan párbeszédablakba léphet be,
amelyben megadható, hogy a rendszer felhasználói használhatják-e egyáltalán a felfüggesztési vagy készenléti funkciót és ha igen, hogyan. Az OK gombra kattintva térhet
vissza a kezdő párbeszédablakhoz. Az OK gomb újbóli megnyomásával léphet ki a
modulból és hagyhatja jóvá az energiagazdálkodási beállításokat.
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Számos lehetőség áll rendelkezésre a Linux-rendszer és más számítógépek, mobiltelefonok vagy perifériák kommunikációjához. A WLAN (vezetéknélküli LAN) hálózati
noteszgépekhez használható. Bluetooth segítségével egyedi rendszerkomponensek
(egér, billentyűzet), perifériák, mobiltelefonok, PDA-k és egyéni számítógépek köthetők
össze. Az IrDA-t többnyire PDA-kal és mobiltelefonokkal való kommunikációhoz
használják. Az Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), másik nevén
3G nevű szabvány egy mobiltelefon-technológiát ír le, amely számos multimédiás
szolgáltatást kínál, a webböngészéstől egészen az üzenetek küldéséig és fogadásáig.
Ez a fejezet ezeket a technológiákat és beállításukat mutatja be.

29.1 Vezetéknélküli LAN
A vezetéknélküli LAN-ok a mobil számítástechnika nélkülözhetetlen tényezőjévé váltak.
Manapság a legtöbb noteszgép rendelkezik beépített WLAN-kártyával. A WLAN-kártyák
vezetéknélküli kommunikációjához használt 802.11 szabványt az IEEE szervezet készítette elő. A szabvány eredetileg 2 MBit/s maximális átviteli sebességet biztosított.
Időközben azonban az adatsebesség növelése érdekében többször is kiegészítésre került.
A kiegészítések meghatározzák az olyan részleteket, mint például a moduláció, az átvitel
kimenete és átviteli sebesség:
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29.1 táblázat A különböző WLAN-szabványok áttekintése
Név

Sáv (GHz)

Maximális átvite- Megjegyzés
li sebesség
(MBit/s)

802.11

2.4

2

Elavult; gyakorlatilag nincsenek
ilyen végberendezések

802.11b

2.4

11

Széles körben elterjedt

802.11a

5

54

Kevésbé általános

802.11g

2.4

54

Visszamenőlegesen kompatibilis
a 11b-vel

Ezen felül egyedi szabványok is léteznek, mint például a Texas Instruments 22 MBit/ses maximális sebességű 802.11b változata (a 802.11b+ elnevezést is használják). Az
ilyen szabványt használó kártyák népszerűsége mérsékelt.

29.1.1 Hardver
A SUSE Linux Enterprise® nem támogatja a 802.11 szabványt használó kártyákat. A
802.11a, 802.11b és 802.11g szabványt használó kártyák nagy része támogatott. Az új
kártyák általában a 802.11g szabványnak felelnek meg, de a 802.11b-t használók tábora
is nagy. Jellemzően az alábbi lapkákkal rendelkező kártyák támogatottak:
• Aironet 4500, 4800
• Atheros 5210, 5211, 5212
• Atmel at76c502, at76c503, at76c504, at76c506
• Intel PRO/Wireless 2100, 2200BG, 2915ABG, 3945ABG
• Intersil Prism2/2.5/3
• Intersil PrismGT
• Lucent/Agere Hermes
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• Texas Instruments ACX100, ACX111
• ZyDAS zd1201
Számos régebbi, alig használt és már nem elérhető kártya is támogatott. Az általuk
használt WLAN-kártyák és -lapkák átfogó listája az AbsoluteValue Systems weboldalán
(http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz) érhető
el. A http://wiki.uni-konstanz.de/wiki/bin/view/Wireless/
ListeChipsatz a különböző WLAN-lapkák áttekintéséről ad információt.
Néhány kártya egy firmware képfájlt igényel, amelyet az illesztőprogram inicializálásakor be kell tölteni a kártyába. Ilyen például az Intersil PrismGT, az Atmel és a TI
ACX100 ill. ACX111. A firmware a YaST Online Update segítségével egyszerűen telepíthető. Az Intel PRO-Wireless kártyák firmware-je része a SUSE Linux Enterprisenak és ha a YaST ilyen típusú kártyát észlel, akkor automatikusan telepíti. A témával
kapcsolatos további információ a telepített rendszer /usr/share/doc/packages/
wireless-tools/README.firmware fájljában olvasható.

29.1.2 Funkció
A vezetéknélküli hálózatok világában számos technikát és beállítást használnak a gyors,
megbízható, biztonságos kapcsolatok érdekében. A különféle működési típusok különféle helyzetekhez a legalkalmasabbak. Nem egyszerű kiválasztani a legjobb hitelesítési
módszert sem. A rendelkezésre álló titkosítási eljárásoknak vannak előnyei és hátrányai
is.

Működési mód
A vezetéknélküli hálózatok alapvetően vezérelt és ad-hoc hálózatokként osztályozhatók.
A vezérelt hálózatok rendelkeznek egy vezérlő eszközzel, ez a hozzáférési pont. Ebben
a módban (infrastruktúra módnak is hívják) a hálózatban lévő WLAN-állomások minden
kapcsolata átmegy a hozzáférési ponton, amely Ethernet csatlakozási pontként is működik. Az ad-hoc hálózatokban nincs hozzáférési pont. Az állomások közvetlenül egymással kommunikálnak. A ad-hoc hálózatokban az átviteli hatókör és a résztvevő állomások
száma nagyon korlátozott. A hozzáférési pont használata általában hatékonyabb megoldást jelent. WLAN-kártya is használható hozzáférési pontként. A legtöbb kártya támogatja ezt a működést.
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Mivel a vezetéknélküli hálózatok lehallgatása és támadása egyszerűbb, mint a vezetékes
hálózatoké, a különböző szabványok hitelesítési és titkosítási eljárásokat is tartalmaznak.
Az IEEE 802.11 szabvány eredeti változatában ezek a WEP kifejezés alatt voltak leírva.
Mivel azonban a WEP bizonyítottan nem biztonságos (lásd: „Biztonság” szakasz
(612. oldal)), a (Wi-Fi Alliance név alatt egyesült) WLAN iparág egy új, WPA nevű
kiterjesztést adott ki, amelynek célja a WEP gyengeségeinek kiküszöbölése. A későbbi
IEEE 802.11i szabvány (WPA2-nek is hívják, mivel a WPA a 802.11i draft változatára
épül) WPA-t és néhány másik hitelesítési és titkosítási szabványt foglal magában.

Hitelesítés
Annak biztosításához, hogy csak a jogosult állomások csatlakozhassanak, a vezérelt
hálózatokban különböző hitelesítési mechanizmusok kerülnek alkalmazásra:
Nyílt
A nyílt rendszer nem igényel hitelesítést. Bármely állomás csatlakozhat a hálózatra.
Mindamellett WEP titkosítás (lásd: „Titkosítás” szakasz (607. oldal)) használható.
Megosztott kulcs (az IEEE 802.11 szabványnak megfelelően)
Ebben az eljárásban a hitelesítéshez a WEP-kulcsot használják. Ez az eljárás
azonban nem javasolt, mivel a WEP-kulcs érzékenyebb a támadásokra. A támadónak
elég csupán egy ideig figyelnie az állomás és a hozzáférési pont közötti kommunikációt. A hitelesítési folyamat során mindkét oldal ugyanazt az információt cseréli
ki, egyszer titkosított és egyszer titkosítatlan formában. Így a kulcs a megfelelő
eszközök segítségével újból előállítható. Mivel ez az eljárás a WEP-kulcsot használja hitelesítéshez és titkosításhoz, nem javítja a hálózat biztonságát. A megfelelő
WEP-kulccsal rendelkező állomás hitelesítést, titkosítást és visszafejtést végezhet.
A kulccsal nem rendelkező állomás nem tudja visszafejteni a kapott csomagokat.
Következésképp nem tud kommunikálni, függetlenül attól, hogy tudta-e hitelesíteni
magát.
WPA-PSK (az IEEE 802.1x szabványnak megfelelően)
A WPA-PSK (a PSK az előre megosztott kulcsot (Pre-Shared Key) jelenti) a
megosztott kulcsos eljáráshoz hasonlóan működik. Minden résztvevő állomás és
a hozzáférési pont ugyanazt a kulcsot használja. A kulcs 256 bites és általában jelszóként kerül megadásra. Ez a rendszer nem igényel olyan bonyolult kulcskezelést,
mint a WPA-EAP és privát használatra jobban megfelel. Ezért a WPA-PSK-t
„Otthoni” WPA-nak (WPA Home) is nevezik.
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WPA-EAP (az IEEE 802.1x szabványnak megfelelően)
A WPA-EAP valójában nem hitelesítési rendszer, hanem hitelesítési információ
átvitelére szolgáló protokoll. A WPA-EAP a vállalati vezetéknélküli hálózatokat
védi. Magánhálózatokban nem nagyon használják. Emiatt a WPA-EAP-t „Vállalati”
WPA-nak (WPA Enterprise) is szokás hívni.
A WPA-EAP Radius kiszolgálót használ a felhasználók hitelesítéséhez. Az EAP
háromféle módszert kínál a kiszolgálóhoz csatlakozásra és hitelesítésre: TLS
(Transport Layer Security), TTLS (Tunneled Transport Layer Security) és PEAP
(Protected Extensible Authentication Protocol). Nagyon röviden, ezek a lehetőségek
a következőket jelentik:
EAP-TLS
A TLS-hitelesítés lényege, hogy a kiszolgáló és a kliens kölcsönösen tanúsítványokat cserél. Először a kiszolgáló mutatja be a saját tanúsítványát a kliensnek, amelyik azt megvizsgálja. Ha tanúsítványt érvényesnek találja, akkor a
kliens mutatja be tanúsítványát a kiszolgálónak. A TLS biztonságos rendszer,
de a használatához szükség van a hálózatban egy működő tanúsítványkezelő
infrastruktúrára. Ilyen infrastruktúra ritkán található magánhálózatokban.
EAP-TTLS és PEAP
A TTLS és a PEAP kétszakaszos protokollok. Az első szakaszban egy biztonságos kapcsolat létesül és a másodikban történik meg a kliens hitelesítési adatainak a továbbítása. Sokkal kevesebb extra tanúsítványkezelést igényelnek,
mint a TLS (vagy akár nincs is szükség rá).

Titkosítás
Többféle titkosítási eljárás áll rendelkezésre annak biztosításához, hogy jogosulatlan
személyek ne olvashassák el a vezetéknélküli hálózatban forgalmazott csomagokat és
ne férhessenek hozzá a hálózathoz:
WEP (az IEEE 802.11 definiálja)
Ez a szabvány az RC4 titkosítási algoritmust használja, kezdetben 40 bites kulccsal,
később 104 bitessel is. A hosszát gyakran 64 vagy 128 bitként adják meg, ha a 24
bites inicializálási vektort beleszámolják. A szabványnak van néhány gyenge
pontja. A rendszer által előállított kulcsok elleni támadás sikeres lehet. Ennek ellenére jobb WEP-et használni, mint egyáltalán nem titkosítani a hálózatot.
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TKIP (WPA/IEEE 802.11i által megadott)
A WPA szabványban megadott kulcskezelési protokoll ugyanazt a titkosítási algoritmust használja, mint a WEP, de kiküszöböli annak gyengeségeit. Mivel minden
adatcsomaghoz új kulcs kerül előállításra, a kulcsok elleni támadás nem sikerülhet.
A TKIP-t a WPA-PSK-val együtt használják.
CCMP (az IEEE 802.11i definiálja)
A CCMP a kulcskezelést írja le. Ezt általában a WPA-EAP-vel együtt használják,
de WPA-PSK-val is használható. A titkosítás az AES-nek megfelelően történik és
ez erősebb, mint a WEP szabvány RC4 titkosítása.

29.1.3 Beállítás a YaST segítségével
A vezetéknélküli hálózati kártya beállításához indítsa el a YaST Hálózati kártya modulját. Itt lehet azt is kiválasztani, hogy a hálózati kártya beállításához a YaST-ot vagy
a NetworkManagert kívánja használni. Ha a YaST-ot választotta, akkor a Hálózati címek
beállítása részben jelölje meg a Vezetéknélküli típust, majd kattintson a Tovább
gombra. A Vezeték nélküli hálózati kártya beállítása részben (29.1. ábra - YaST: vezetéknélküli hálózati kártya beállítása (609. oldal)) adja meg a WLAN-működés alapvető
beállításait:
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29.1 ábra YaST: vezetéknélküli hálózati kártya beállítása

Működési mód
A WLAN-ba egy állomás háromféleképp illeszkedhet be. A megfelelő mód a hálózattól függ, amelyben a kommunikáció zajlik: Ad-hoc (hozzáférési pont nélküli
egyenrangú hálózat), Vezérelt (hozzáférési pont által vezérelt hálózat) vagy Master
(a hálózati kártya hozzáférési pontként kerül használatra). A WPA-PSK vagy WPAEAP módok bármelyikének használatához a működési mód csak vezérelt lehet.
Hálózat neve (ESSID)
A vezetéknélküli hálózat minden állomásának ugyanarra az ESSID-re van szüksége
az egymással való kommunikációhoz. Ha semmi nincs megadva, akkor a kártya
automatikusan kiválaszt egy hozzáférési pontot, amely nem biztos, hogy megegyezik
a használni kívánttal.
Hitelesítési mód
A hálózathoz válasszon ki egy megfelelő hitelesítési módot: Nyílt, Megosztott kulcs,
WPA-PSK vagy WPA-EAP. Ha WPA-hitelesítést választ, akkor a hálózat nevét be
kell állítani.
Szakértői beállítások
Ez a gomb megnyit egy párbeszédablakot a WLAN-kapcsolat részletes beállításához.
A párbeszédablak részletes leírása lejjebb látható.
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Az alapszintű beállítások megadása után az állomás készen áll a WLAN-ban való
használatra.
FONTOS: Biztonság a vezetéknélküli hálózatokban
A hálózati forgalom védelme érdekében feltétlenül használja valamelyik támogatott hitelesítési és titkosítási eljárást. A titkosítatlan WLAN-kapcsolatok lehetővé teszik a hálózati adatok lehallgatását. Még a gyenge titkosítás (WEP) is jobb,
mint a semmi. További információ: „Titkosítás” szakasz (607. oldal) és „Biztonság”
szakasz (612. oldal).
A kiválasztott hitelesítési eljárástól függően a YaST egy másik párbeszédablakban felszólítja a felhasználót a beállítások finomhangolására. Nyílt hálózat esetén nem kell
semmit beállítani, mivel ez a lehetőség hitelesítés nélküli titkosítatlan működést valósít
meg.
Osztott kulcs
Állítson be egy kulcsbeviteli típust. Az alábbiak közül választhat: Jelszó, ASCII
vagy Hexadecimális. Az átvitt adatok titkosításához maximum négy különböző
kulcs tartható fenn. A kulcsbeállítási párbeszédablakba belépéshez kattintson a
WEP kulcsok menüpontra. Adja meg a kulcs hosszát: 128 bit vagy 64 bit. Az
alapértelmezett beállítás a 128 bit. A párbeszédablak alsó részén található listaterületen maximum négy különböző kulcs adható meg az állomás titkosításához. Az
egyik alapértelmezett kulcsként való megadásához kattintson az Alapértelmezettként
beállít gombra. Hacsak meg nem változtatja, akkor a YaST az elsőként megadott
kulcsot használja alapértelmezettként. Az alapértelmezett kulcs törlése esetén egy
másik kulcsot kell kézzel alapértelmezettként megjelölni. A meglévő listabejegyzések módosításához vagy új kulcsok létrehozásához kattintson a Szerkesztés
gombra. Ebben az esetben egy előugró ablakban ki kell választani egy beviteli típust
(Jelszó, ASCII vagy Hexadecimáli). Ha a Jelszó lehetőséget választja, akkor adjon
meg egy szót vagy karaktersorozatot, amelyből a kulcs a korábban megadott
hossznak megfelelően létrehozásra kerül. Az ASCII 64 bites kulcs esetén 5, 128
bites kulcs esetén pedig 13 karakteres bemenet megadását kéri. A Hexadecimális
lehetőség esetén 64 biteshez 10, 128 bites hexadecimális formátumú kulcshoz pedig
26 karaktert kell megadni.
WPA-PSK
WPA-PSK kulcs megadásához a Jelszó vagy Hexadecimális beviteli eljárást válassza. Jelszó módban a bemenet 8 - 63 karakter lehet. Hexadecimális módban 64
karaktert kell megadni.
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WPA-EAP
Adja meg a hálózati rendszergazda által biztosított hitelesítési adatokat. TLS esetében az Azonosító, Klienstanúsítvány, Klienskulcs és Kiszolgálótanúsítvány értékeket
kell megadni. A TTLS és a PEAP esetében az Azonosító és a Jelszó értékekre van
szükség. A Kiszolgálótanúsítvány és az Anonim azonosság használata nem kötelező.
A YaST ezek után az /etc/cert alatt keresi a tanúsítványokat, tehát mentse ide
a rendelkezésre álló tanúsítványokat, illetve védje 0600 (tulajdonos írás-olvasás)
beállítással a fájlokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.
A Részletek gombra kattintva léphet be a WPA-EAP konfiguráció speciális hitelesítési párbeszédablakába.. Válassza ki a hitelesítési eljárást az EAP-TTLS vagy
EAP-PEAP kommunikáció második szakaszához. Haz az előző ablakban a TTLSt válaszotta, akkor válassza ki a Mind, MD5, GTC, CHAP, PAP, MSCHAPv1 vagy
MSCHAPv2 lehetőséget. Ha a PEAP-t válaszotta, akkor a Mind, MD5, GTC
ésMSCHAPv2 közül választhat. A PEAP-verzió beállítással lehet kényszeríteni egy
bizonyos PEAP-implementáció használatát, ha az automatikusan meghatározott
beállítások nem lennének megfelelők.
A WLAN-kapcsolat alapszintű beállításait biztosító párbeszédablak elhagyásához és a
szakértői beállításokat biztosító ablakba lépéshez kattinson a Szakértői beállítások
gombra. A párbeszédablakban az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
Csatorna
A csatornát, amelyet a WLAN-állomásnak használnia kell, csak Ad-hoc, illetve
Master módban kell megadni. Vezérelt módban a kártya automatikusan megkeresi
a hozzáférési ponthoz rendelkezésre álló csatornákat. Ad-hoc módban az állomás
másik állomásokkal való kommunikációjához válassza ki a felkínált tizenkét csatorna egyikét. Master módban adja meg, hogy a kártyának mely csatornán kell
hozzáférési pont funkciót biztosítania. Az alapértelmezett beállítás az Automatikus.
Bitsebesség
A hálózat teljesítményétől függően elképzelhető, hogy az átvitelhez az egyik
pontról a másikra be kíván állítani egy adott bitsebességet. Az alapértelmezett Automatikus beállításban a rendszer a lehető legnagyobb adatátviteli sebességet próbálja meg használni. Néhány WLAN-kártya nem támogatja a bitsebesség beállítását.
Hozzáférési pont
Több hozzáférési ponttal rendelkező környezetben a MAC-cím megadásával az
egyik előzetesen kiválasztható.
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29.1.4 Segédprogramok
A hostap (hostap csomag) szolgál a WLAN-kártya hozzáférési pontként működtetésére. A csomaggal kapcsolatos további információ a projekt honlapján érhető el
(http://hostap.epitest.fi/).
A kismet (kismet csomag) egy hálózatdiagnosztikai eszköz, amellyel a WLAN-csomagforgalom figyelhető. Ily módon a hálózatba való behatolási kísérletek is detektálhatók. További információ a http://www.kismetwireless.net/ címen és a
kézikönyvoldalon található.

29.1.5 Tippek és trükkök WLAN
beállításához
Az alábbi tippek segíthetnek a WLAN sebességének, stabilitásának, valamint biztonsági
tényezőinek beállításában.

Stabilitás és sebesség
A vezetéknélküli hálózat teljesítménye és megbízhatósága főként attól függ, hogy a
résztvevő állomások tiszta jelet kapnak-e a többi állomástól. A különböző akadályok,
mint például a falak, lényegesen gyengítik a jelet. Minél jobban csökken a jel erőssége,
annál jobban lelassul az átvitel. A működés során a konzolon (Csatlakozás
minősége mező) az iwconfig, a NetworkManager vagy a KNetworkManager segítségével ellenőrizze a jel erősségét. Ha problémája van a jel minőségével, akkor próbálja
meg az eszközöket valahol másutt beállítani vagy állítson a hozzáférési pontok antennáinak pozícióján. Számos PCMCIA WLAN kártyához vételt javító kiegészítő antennák
is kaphatók. A gyártó által megadott sebesség (például 54 MBit/s) egy névleges érték,
amely az elméleti maximumot jelenti. Gyakorlatban a maximális adatátviteli sebesség
nem több, mint a megadott érték fele.

Biztonság
Ha vezetéknélküli hálózatot kíván beállítani, akkor ne feledje el, hogy biztonsági intézkedések nélkül azt az átviteli hatókörben lévő személyek közül bárki könnyen elérheti.
Ezért mindenképpen alkalmazzon valamilyen titkosítási eljárást. Minden WLAN-kártya
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és hozzáférési pont támogatja a WEP titkosítást. Bár nem teljesen biztonságos, némi
akadályt azért jelent egy potenciális támadó számára. A WEP saját használatra általában
megfelelő. A WPA-PSK jobb, de a régi hozzáférési pontok és WLAN funkcióval rendelkező útválasztók nem támogatják. Néhány eszközön a WPA firmware-frissítés után
használható. Ezenfelül a Linux nem minden hadverkomponensen támogatja a WPA-t.
A dokumentáció készítésekor a WPA csak Atheros, Intel PRO/Wireless és Prism2/2.5/3
lapkákat használó kártyákkal működött. Prism2/2.5/3 lapkákon a WPA csak a hostap
illesztőprogram alkalmazása esetén működik (lásd: „Problémák a Prism2 kártyákkal”
szakasz (613. oldal)). Ha nem áll rendelkezésre WPA, akkor a WEP még mindig jobb,
mint ha egyáltalán nincs titkosítás. Speciális biztonsági követelményeket támasztó
vállalatokban a vezetéknélküli hálózatok csak WPA-val használhatók.

29.1.6 Hibaelhárítás
Ha a WLAN-kártya nem válaszol, akkor ellenőrizze, hogy letöltötte-e a szükséges
firmware-t. Ezzel kapcsolatban forduljon a 29.1.1. szakasz - Hardver (604. oldal) részhez.
Az alábbi bekezdések néhány ismert problémát mutatnak be.

Több hálózati eszköz
A modern noteszgépek általában hálózati kártyával és WLAN-kártyával is rendelkeznek.
Ha mindkét eszközt DHCP (automatikus címkiosztás) használatára állította be, akkor
probléma lehet a névfeloldással és az alapértelmezett ájáróval. Ez nyilvánvaló abból,
ha az útválasztót tudja pingelni, de nem tud böngészni az Interneten. A http://en
.opensuse.org/SDB:Name_Resolution_Does_Not_Work_with
_Several_Concurrent_DHCP_Clients címen található Támogatási adatbázisban
van egy, a témakörrel kapcsolatos cikk.

Problémák a Prism2 kártyákkal
Számos illesztőprogram érhető el a Prism2 lapkákra épülő eszközökhöz. A különböző
kártyák többé-kevésbé problémamentesen működnek a különböző illesztőprogramokkal.
Ezen kártyákkal WPA csak a hostap illesztőprogram alkalmazása esetén használható.
Ha egy ilyen kártya nem működik megfelelően vagy egyáltalán nem működik, illetve
ha WPA-t kíván használni, olvassa el az /usr/share/doc/packages/
wireless-tools/README.prism2 fájl tartalmát.
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WPA
WPA-támogatás először került megvalósításra a SUSE Linux Enterprise-ban és még
fejlesztés alatt áll. Ezért a YaST csak a WPA-PSK beállítását teszi lehetővé. A WPA
számos kártyával nem működik. A WPA használatához számos kártyán firmware-frissítést kell elvégezni. Ha WPA-t kíván használni, akkor olvassa el az /usr/share/
doc/packages/wireless-tools/README.wpa fájlt.

29.1.7 További információk
Jean Tourrilhes (aki a vezetéknélküli eszközöket fejlesztette Linuxhoz) oldalain sok, a
vezetéknélküli hálózatokkal kapcsolatos hasznos információ található. Lásd: http://
www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Wireless.html

29.2 Bluetooth
A Bluetooth egy vezetéknélküli technológia különféle eszközök, például mobiltelefonok,
PDA-k, perifériák, noteszgépek, illetve rendszerkomponensek, mint például a billentyűzet vagy az egér csatlakoztatására. A név Kékfogú Harald dán király nevéből származik,
aki egyesítette Skandinávia különböző háborúskodó csoportjait. A Bluetooth embléma
a (csillagra hasonlító) „H” és „B” rúnákból származik.
A Bluetooth és az IrDA több lényeges szempontban is különbözik egymástól. Először
is, az egyes eszközöknek nem kell optikailag „látniuk” egymást közvetlenül, és másodszor, több eszköz is összeköthető egyetlen hálózattá. A maximális adatátviteli sebesség
azonban mindössze 720 Kbps (a jelenlegi 1.2 szabvány szerint). Elvileg a Bluetootheszközök falakon keresztül is tudnak kommunikálni. A gyakorlatban azonban ez
nagymértékben függ a fal minőségétől és az eszköz osztályától. Háromféle eszközosztály
létezik, 10 és 100 méter közötti átviteli tartománnyal.

29.2.1 Alapok
Az alábbi fejezetben áttekintjük a Bluetooth működésének legfontosabb alapelveit. Ismertetjük, milyen szoftverkövetelményeket kell teljesíteni, hogyan kapcsolódik a
Bluetooth a rendszerhez, illetve hogy hogyan működnek a Bluetooth-profilok.
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Szoftver
A Bluetooth használatához szükség van egy Bluetooth-adapterre (ez lehet beépített
vagy egy külső eszköz), illesztőprogramra, valamint a Bluetooth-protokollcsomagra.
A Linux-kernel már tartalmazza a Bluetooth használatához szükséges legfontosabb illesztőprogramokat. Protokollcsomagként a Bluez rendszer használatos. Ahhoz, hogy
az alkalmazások működjenek Bluetooth-szal, a bluez-libs és bluez-utils
alapcsomagokat kell telepíteni. Ezek a csomagok egy sor szükséges szolgáltatást és
segédprogramot biztosítanak. Egyes adapterek (például a Broadcom és az AVM
BlueFritz!, ) megkövetelik a bluez-firmware csomag telepítését is. A bluez-cups
csomag teszi lehetővé a nyomtatást a Bluetooth-kapcsolatokon keresztül. Ha Bluetoothkapcsolatok hibáit kell keresni, akkor telepítse a bluez-hcidump csomagot.

Általános kapcsolat
Egy Bluetooth-rendszer négy egymásba kapcsolódó rétegből áll, amelyek együttesen
biztosítják a kívánt funkcionalitást:
Hardver
Az adapter és a Linux-kernel által támogatott megfelelő illesztőprogram.
Konfigurációs fájlok
Ezek szolgálnak a Bluetooth-rendszer vezérlésére.
Démonok
A konfigurációs fájlok által szabályozott, a kívánt funkciókat biztosító szolgáltatások.
Alkalmazások
Az alkalmazások teszik lehetővé, hogy a felhasználó igénybe vegye és befolyásolja
a démonok által biztosított funkciókat.
Egy Bluetooth-adapter behelyezésekor a hotplug-alrendszer betölti a megfelelő illesztőprogramot. Az illesztőprogram betöltése után a rendszer ellenőrzi a konfigurációs fájlokat és megállapítja, hogy el kell-e indítani a Bluetooth-alrendszert. Ha igen, akkor
megállapítja, milyen szolgáltatásokat kell elindítani. Ezen információ alapján a megfelelő
démonok elindításra kerülnek. A Bluetooth-adapterekre rákeres a telepítőprogram. Ha
talál, akkor bekapcsolja a Bluetooth-alrendszert. Ellenkező esetben kikapcsolja a
Bluetooth-alrendszert. Minden Bluetooth-eszközt később kézzel kell engedélyezni.
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Profilok
A Bluetooth világában a szolgáltatásokat profilok definiálják: például a fájlátviteli
profil, az alapszintű nyomtatási profil, valamint a személyes hálózati profil. Ahhoz,
hogy az egyik eszköz használhassa egy másik szolgáltatásait, mindkettőnek ismernie
kell ugyanazt a profilt – ez az információ gyakran hiányzik az eszköz csomagjából és
a leírásból. Sajnos, egyes gyártók nem tartják be szigorúan az egyes profilok előírásait.
Mindezek ellenére az eszközök közötti kommunikáció általában problémamentes.
A következő részben azokat tekintjük helyi eszközöknek, amelyek fizikailag csatlakoznak a számítógéphez. Az összes többi, csak vezetéknélküli kapcsolatokon keresztül elérhető eszközre távoli eszközként hivatkozunk.

29.2.2 Konfiguráció
Ez a szakasz a Bluetooth beállítását mutatja be. Megismerheti, milyen konfigurációs
fájlokra és eszközökre van szükség, valamint hogy hogyan lehet beállítani a Bluetoothalrendszert a YaST segítségével, vagy akár kézzel.

A Bluetooth beállítása a YaST segítségével
A Bluetooth-támogatás a YaST-ban a 29.2. ábra - YaST Bluetooth-konfiguráció
(617. oldal) ábrán látható Bluetooth-modul segítségével állítható be. Amint a hotplugalrendszer felismer egy Bluetooth-adaptert (akár rendszerindításkor, akár azért, mert
behelyezett egy adaptert), a Bluetooth-alrendszer automatikusan elindul a modulban
megadott beállításokkal.
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29.2 ábra YaST Bluetooth-konfiguráció

A beállítás első lépéseként azt kell meghatározni, hogy el kell-e indítani a Bluetoothszolgáltatásokat a rendszeren. Ha engedélyezte a Bluetooth-szolgáltatásokat, kétféle
dolog állítható be. Az első az Eszköz neve (Device Name). Ez az a név, amit a többi
eszköz lát, amikor megtalálja az Ön számítógépét. Kétféle helyettesítő kód használható
– a %h helyére a rendszer gépneve íródik be (hasznos például, ha ezt DHCP osztotta
ki), a %d helyére pedig a csatoló száma kerül (csak akkor van értelme, ha egynél több
Bluetooth-adapter működik a gépben). A mezőbe például azt beírva, hogy %h
noteszgép és a DHCP az Allomas123 nevet osztotta ki a gépnek, akkor más eszközök az Allomas123 noteszgép nevet fogják látni.
A második paraméter, a Biztonsági vezérlő (Security manager) a helyi rendszer viselkedését szabályozza, ha egy távoli eszköz csatlakozni próbál. A különbség a PIN-kód
kezelésében van. Vagy minden eszköz csatlakozhat, PIN-kód nélkül, vagy meg kell
adni, hogy hogyan történik a helyes PIN-kód kiválasztása. A megfelelő mezőbe beírható
a kívánt PIN (amelyik egy konfigurációs fájlban fog tárolódni). Ha egy eszköz csatlakozni próbál, először ezt a PIN-t használja. Ha nem sikerül, megpróbál PIN nélkül is
csatlakozni. A maximális biztonság érdekében célszerű a harmadik beállítást (PIN bekérése mindig a felhasználótól) használni. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy más és
más PIN-kódokat használjon a különböző (távoli) eszközökhöz.
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A Szakértői démon beállítások gombra kattintva léphet be a rendelkezésre álló szolgáltatások (Bluetooth-néven profilok) kiválasztására és beállítására szolgáló párbeszédablakba. Az összes rendelkezésre álló szolgáltatás megjelenik egy listában, és az Engedélyezve és Letiltás gombokkal engedélyezhető, illetve tiltható le. A Szerkesztés gombra
kattintva megjelenik egy párbeszédablak, amelyben a kijelölt szolgáltatás (démon) további paraméterei adhatók meg. Csak akkor változtasson bármit is, ha jól ismeri a
szolgáltatást. A démonok beállításának befejezése után lépjen ki a párbeszédablakból
az OK gombra kattintva.
Újra a fő párbeszédablakban, kattintson a Biztonsági beállítások gombra a belépéshez
a Biztonsági beállítások párbeszédablakba. Itt adhatók meg a titkosítással, a hitelesítéssel
és a kereséssel kapcsolatos beállítások. Ezután lépjen ki a biztonsági beállítások párbeszédablakból és térjen vissza a fő párbeszédablakba. Miután bezárta a fő párbeszédablakot a Kész gombbal, a Bluetooth-rendszer készen áll a használatra.
A fő párbeszédablakból érhető el az Eszköz- és szolgáltatásosztályok párbeszédablak
is. A Bluetooth-eszközök különféle eszközosztályokba vannak szervezve. Ebben a
párbeszédablakban válassza ki a gépének megfelelő lehetőséget, például Asztali gép
vagy Hordozható gép. Az eszköz osztálya nem is annyira fontos, mint a szintén itt beállítható szolgáltatásosztály. Néha egyes távoli Bluetooth-eszközök, például mobiltelefonok, csak akkor engedik bizonyos funkciók használatát, ha felismerik a megfelelő
szolgáltatásosztály meglétét a rendszeren. Gyakran ez az eset mobiltelefonoknál, amelyek
egy Objektumátvitel nevű osztály meglétét várják el ahhoz, hogy engedélyezzék fájlok
átvitelét a számítógépre (vagy onnan). Többféle osztály is kiválasztható. Nem célszerű
viszont kiválasztani az összes osztályt, „biztos, ami biztos” alapon. Az alapértelmezett
kijelölés a legtöbb esetben megfelelő.
Ha hálózatot kíván létrehozni Bluetoothszal, aktiválni kell a PAND démont a Szakértő
démon beállítások párbeszédablakban és a démon módját be kell állítani a Szerkesztés
pontban. Egy funkcionális Bluetooth-hálózati kapcsolathoz egy pand démonnak figyelési módban, a társának pedig keresési módban kell működnie. Alapértelmezésben a
figyelési mód van beállítva. Adja meg a helyi pand démon megfelelő viselkedési módját.
Ezenfelül állítsa be a bnepX csatolót (az X itt az eszköz rendszeren belüli számát jelenti)
a YaST Hálózati kártya moduljában.
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A Bluetooth kézi beállítása
A Bluez rendszer egyes komponenseinek konfigurációs fájljai az /etc/bluetooth
könyvtárban találhatók. Az egyetlen kivétel a komponensek indítására szolgáló /etc/
sysconfig/bluetooth fájl, amelyet a YaST modul módosít.
Az alábbiakban leírt konfigurációs fájlokat csak a root felhasználó módosíthatja. Jelenleg nincs olyan grafikus felhasználói felület, amelyiken mindegyik beállítást módosítani lehetne. A legfontosabbakat (lásd: „A Bluetooth beállítása a YaST segítségével”
szakasz (616. oldal)) egy YaST Bluetooth-modullal be lehet állítani. Minden egyéb beállításra csak tapasztalt felhasználóknak és csak különleges esetekben van szüksége.
Az alapértelmezett beállítások általában megfelelők
A PIN-kód használata alapszintű védelmet biztosít a nem kívánt kapcsolatokkal szemben.
A mobiltelefonok általában lekérdezik a PIN-t az első kapcsolat létrehozásakor (illetve
egy eszközkapcsolat létrehozásakor a telefonon). Ahhoz, hogy két eszköz kommunikálni
tudjon, mind a kettőnek ugyanazzal a PIN-kóddal kell azonosítania magát. A számítógépen a PIN-kódot az /etc/bluetooth/pin fájl tartalmazza.
FONTOS: Bluetooth-kapcsolatok biztonsága
PIN-kód használata esetén sem tökéletesen biztonságos két eszköz között az
adatátvitel. Alapértelmezés szerint a Bluetooth-kapcsolatok hitelesítése és titkosítása ki van kapcsolva. A hitelesítés és titkosítás bekapcsolása viszont egyes
Bluetooth-eszközök esetében kommunikációs problémákat okozhat.
Az /etc/bluetooth/hcid.conf fájlban módosíthatók a különféle beállítások,
például az eszköz neve és a biztonsági mód. Általában az alapértelmezett beállítások
megfelelők kell, hogy legyenek. A fájl a különböző beállítások paramétereit leíró
megjegyzéseket is tartalmaz.
A beágyazott fájl két fontos szakasza az options (paraméterek) és a device (eszköz).
Az első a hcid indulásakor használt általános információt tartalmazza, a második az
egyes helyi Bluetooth-eszközök beállításait.
Az options szakasz egyik legfontosabb beállítása a security auto;. Auto
üzemmódban a hcid a helyi PIN-kódot próbálja meg használni a beérkező kapcsolatokhoz. Ha nem sikerül, none (kód nélküli) állapotba kapcsol és úgy kísérli meg a kapcsolat
létrehozását. A nagyobb biztonság érdekében ezt az alapértelmezett beállítást célszerű
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átállítani a user értékre, így a felhasználónak kötelező beírnia a PIN-kódot minden
egyes kapcsolat létrehozásakor.
A device szakaszban állítható be, hogy milyen néven látsszon a számítógép a túloldalon. Ez a szakasz határozza meg az eszközosztályt, például Asztali gép,
Hordozható gép vagy Kiszolgáló. Szintén itt kapcsolható be és tiltható le a
hitelesítés és a titkosítás.

29.2.3 Rendszerkomponensek és
segédprogramok
A Bluetooth működése a különféle szolgáltatások együttműködésétől függ. Legalább
két, a háttérben futó démonra van szükség: A hcid (host controller interface, gépvezérlő
csatoló) démon, amely a Bluetooth-eszköz csatolójaként és vezérlőjeként működik,
valamint az sdpd (service discovery protocol, szolgáltatásfelderítési protokoll), amelynek
segítségével az eszköz meg tudja állapítani, hogy a gép milyen szolgáltatásokat tesz
elérhetővé. Ha nem lettek aktiválva automatikusan a rendszer indulásakor, akkor a hcid
és az sdpd az rcbluetooth start paranccsal indítható el. Ezt a parancsot csak a
root felhasználó adhatja ki.
Az alábbiakban röviden leírjuk a Bluetoothszal végzett munkához használható legfontosabb parancssori eszközöket. Bár számos grafikus eszköz és felület áll rendelkezésre
a Bluetooth vezérléséhez, érdemes lehet megnézni ezeket a programokat.
A parancsok egy részét csak a root felhasználó hajthatja végre. Ilyen például a távoli
eszközkapcsolat tesztelésére szolgáló l2ping eszköz_címe parancs is.

hcitool
Annak megállapítására, hogy a rendszer érzékelte-e a helyi és távoli eszközöket, a hcitool
használható. A hcitool dev parancs kilistázza a helyi eszközöket. A kimenet
csatoló_neve eszköz_címe formátumú sorokból áll minden egyes érzékelt
eszközhöz.
A távoli eszközök keresésére a hcitool inq parancs szolgál. Három értéket ad
vissza a program minden felismert eszközhöz: az eszköz címét, az óra eltolását, valamint
az eszköz osztályát. Az eszköz címe fontos, mivel más parancsok ezt használják a cé-
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leszköz azonosítására. Az óraeltolás inkább csak technikai célokat szolgál. Az osztály
az eszköz és a szolgáltatás típusát hexadecimális értékként adja meg.
A hcitool name eszköz_címe paranccsal állapítható meg egy távoli eszköz
eszközneve. Távoli számítógép esetében az osztály- és eszköznév az /etc/
bluetooth/hcid.conf fájlban található adatoknak felel meg. A helyi eszközök
címei hibaüzenetet eredményeznek.

hciconfig
Az /usr/sbin/hciconfig parancs további adatokkal szolgál a helyi eszközről.
Paraméterek nélkül kiadva a hciconfig parancsot, a kimeneten az eszköz adatai
látszanak, például az eszköz neve (hciX), a fizikai eszközcím (egy 12 számjegyű szám
00:12:34:56:78), valamint információ az átvitt adatok mennyiségéről.
A hciconfig hci0 name parancs megjeleníti azt a nevet, amelyet a számítógép
akkor ad vissza, ha távoli eszközök lekérdezik a nevét. A helyi eszközök beállításainak
lekérdezése mellett a hciconfig képes e beállítások módosítására is. Például a
hciconfig hci0 name TEST beállítja a nevet a TEST értékre.

sdptool
Az sdptool program használható annak ellenőrzésére, hogy egy adott eszköz milyen
szolgáltatásokat tesz elérhetővé. Az sdptool browse eszköz_címe parancs
egy adott eszköz összes szolgáltatását visszaadja. Az sdptool search
szolgáltatáskód paranccsal kereshet rá egy adott szolgáltatásra. Ez a parancs
végigkeresi az összes elérhető eszközt a kért szolgáltatás után. Amennyiben az eszközök
valamelyike biztosítja a szolgáltatást, a program kiírja az eszköz által visszaadott teljes
szolgáltatásnevet, valamint egy rövid leírást. Az összes lehetséges szolgáltatáskód a
paraméterek nélkül kiadott sdptool paranccsal listázható ki.

29.2.4 Grafikus alkalmazások
Konquerorban a bluetooth:/ URL-címet beírva kilistázható az összes helyi és távoli Bluetooth-eszköz. Kétszer kattintva egy eszközre, megjelennek az eszköz által kínált
szolgáltatások. Ha az egeret az egyik szolgáltatás fölé húzza, a böngésző állapotsorában
megjelenik, hogy a szolgáltatás melyik profilt használja. Egy szolgáltatásra kattintva
megjelenik egy párbeszédablak, rákérdezve, hogy mit kíván tenni: menteni, használni
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a szolgáltatást (ehhez el kell indítani egy alkalmazást), vagy visszavonni a műveletet.
Jelölje meg a négyzetet, ha többé nem akarja látni a megjelent párbeszédablakot, hanem
állandóan a megjelölt művelet végrehajtását kéri. Bizonyos szolgáltatások támogatása
még nem elérhető. Másokhoz pedig előfordulhat, hogy további csomagokat kell még
telepíteni.

29.2.5 Példák
Ez a szakasz két jellegzetes példáját mutatja be a Bluetooth alkalmazásának. Az első
azt, hogyan lehet hálózati kapcsolatot létesíteni két gép között Bluetooth segítségével,
a másodikban pedig egy számítógépet és egy mobiltelefont kapcsolunk össze.

Hálózati kapcsolat két gép között
Az első példában hálózati kapcsolatot létesítünk a H1 és H2 gépek között. A két gép
Bluetooth-eszközcímei baddr1 és baddr2 (mindkét gépen a fent leírt módon, a hcitool
dev paranccsal állapítható meg). A gépeket a 192.168.1.3 (H1) és 192.168.1.4
(H2) IP-címekkel kívánjuk azonosítani.
A Bluetooth-kapcsolatot a pand (personal area networking, személyes hálózat) démon
segítségével hozzuk létre. A root felhasználónak az alábbi parancsokat kell kiadnia.
A leírás a Bluetooth-specifikus műveleteket részletezi, az ip hálózati parancsot itt nem
ismertetjük részletesen.
Írja be, hogy pand -s a pand démon elindításához a H1 gépen. Ezután a H2 felé a
pand -c baddr1 paranccsal kezdeményezhető kapcsolat. Ha beírja az ip link
show parancsot az egyik gépen a rendelkezésre álló hálózati csatolók megjelenítéséhez,
a kimenetben az alábbihoz hasonló bejegyzés kell, hogy látsszon:
bnep0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
link/ether 00:12:34:56:89:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

A 00:12:34:56:89:90 helyett a kimenet a baddr1 vagy baddr2 helyi eszközcímet
kell, hogy tartalmazza. Ehhez a csatolóhoz kell rendelni egy IP-címet, majd aktiválni
kell. A H1 gépen ez a következő két paranccsal végezhető el:
ip addr add 192.168.1.3/24 dev bnep0
ip link set bnep0 up
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A H2 gépen:
ip addr add 192.168.1.4/24 dev bnep0
ip link set bnep0 up

Most már a H1 Most már a H2-ről a 192.168.1.3 IP-címen keresztül. Az ssh
192.168.1.4 paranccsal érje el a H2 gépet H1-ről. Ehhez természetesen működnie
kell a H2 gépen az SSH démonnak (sshd), de SUSE Linux Enterprise® rendszerekben
ez az alapértelmezett beállítás. Az ssh 192.168.1.4 parancsot normál felhasználók
is kiadhatják.

Adatátvitel mobiltelefonról számítógépre
A második példában azt mutatjuk be, hogyan lehet átvinni a mobiltelefon digitális
fényképezőgépével készített fényképet a számítógépre (anélkül, hogy ki kellene fizetni
egy multimédia-üzenetet). Bár a menü szerkezete eltér az egyes mobiltelefonokon, az
eljárás általában hasonló. Ha szükséges, olvassa el a telefon kézikönyvét. A jelen példa
azt írja le, hogyan lehet átvinni egy fényképet egy Sony Ericsson mobiltelefonról egy
számítógépre. A számítógépen működnie kell az Obex-Push szolgáltatásnak, valamint
a számítógépnek engedélyeznie kell a mobiltelefon hozzáférését. Első lépésként a
szolgáltatást elérhetővé kell tenni a számítógépen. Ehhez a egy speciális démont kell
futtatni a számítógépen, hogy lekérje az adatokat a telefonról. Ha a kbluetooth
csomag telepítve van, akkor nem kell külön démont indítani. Ha a kbluetooth nincs
telepítve, akkor használja a bluez-utils csomag opd nevű démonját. A démon az
alábbi paranccsal indítható:
opd --mode OBEX --channel 10 --daemonize --path /tmp --sdp

Két fontos paramétert emelnénk ki a fentiekből: a --sdp paraméter bejegyzi a szolgáltatást az sdpd démonnál, a --path /tmp pedig megmondja a programnak, hogy
hová mentse el a fogadott adatokat – a jelen esetben a /tmp könyvtárba. Természetesen
minden más könyvtár is megadható, amelyhez írási jogokkal rendelkezik.
Ha a kbluetooth-t használja, akkor megjelenik egy kérdés, hogy hová kívánja menteni
a képet a számítógépen.
Ezután a mobiltelefonnal kell felismernie a számítógépet. Ehhez válassza ki a telefon
Kapcsolat menüjét, abból pedig a Bluetooth menüpontot. Ha szükséges, kattintson a
Bekapcsolás lehetőségre a Saját eszközök kiválasztása előtt. Válassza ki az Új eszköz
menüpontot és hagyja, hogy a telefon megtalálja a számítógépet. A felismert eszközök
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neve megjelenik a képernyőn. Válassza ki a számítógéphez tartozó eszközt. Ha PINkódot kell megadnia, írja be az /etc/bluetooth/pin fájlban megadott PIN-kódot.
A telefon ettől kezdve felismeri a számítógépet és képes vele adatokat cserélni. Lépjen
ki az aktuális menüből, át a Képek menübe. Válassza ki az átvinni kívánt képet és
nyomja meg a Tovább gombot. A következő menüben nyomja meg a Küldés gombot.
Ki kell választania az átvitel módját. Válassza a Bluetooth lehetőséget. A lehetséges
célok között meg kell, hogy jelenjen a számítógép. Válassza ki az átvitel elindításához.
Az átvitt kép az opd parancsban megadott könyvtárba kerül elmentésre. Hanganyagok
ugyanilyen módon vihetők át a számítógépre.

29.2.6 Hibaelhárítás
Ha gondok vannak a kapcsolat létrehozásával, kövesse az alábbi listában leírtakat. Ne
feledje, a hiba a kapcsolat bármelyik végén lehet, sőt, akár egyszerre mindkettőn is. Ha
lehetséges, próbálja meg a hibát rekonstruálni egy másik Bluetooth-eszközzel, így ellenőrizve, hogy nem az eszköz a hibás.
Szerepel-e a helyi eszköz a hcitool dev parancs kimenetében?
Ha a helyi eszköz nem szerepel a listában, akkor a hcid nincs elindítva, vagy az
eszközt nem sikerült Bluetooth-eszközként felismerni. Ennek többféle oka is lehet.
Lehet, hogy az eszköz hibás, vagy hiányzik a megfelelő illesztőprogram. Sok noteszgépen külön gomb szolgál a vezetéknélküli (WLAN- és Bluetooth-) eszközök
be- és kikapcsolására. Nézze meg a gép kézikönyvét, van-e ilyen kapcsoló a gépen.
Indítsa újra a Bluetooth-rendszert az rcbluetooth restart paranccsal, és
nézze meg, hogy kerülnek-e be hibaüzenetek a /var/log/messages fájlba.
Kell-e firmware-fájl a Bluetooth-adapterhez?
Ha igen, akkor telepítse a bluez-bluefw paranccsal, majd indítsa újra a Bluetooth-rendszert az rcbluetooth restart parancs kiadásával.
Jelez-e ki más eszközöket a hcitool inq parancs?
Próbálja ki egynél többször a parancsot. Lehetséges, hogy a kapcsolatot interferencia
nehezíti, ugyanis a Bluetooth frekvenciasávját más eszközök is használják.
Egyeznek-e a PIN-kódok?
Ellenőrizze, hogy a számítógépen (az /etc/bluetooth/pin fájlban) tárolt
PIN-kód megegyezik-e a céleszközével.
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„Látja-e” a távoli eszköz a számítógépet?
Próbáljon meg kapcsolatot létesíteni a távoli eszközről. Ellenőrizze, hogy az eszköz
látja-e a számítógépet.
Lehet-e hálózati kapcsolatot létrehozni („Hálózati kapcsolat két gép között” szakasz
(622. oldal))?
Annak, hogy az első példa („Hálózati kapcsolat két gép között” szakasz (622. oldal))
nem működik, számos oka lehet. Például lehet, hogy valamelyik számítógép nem
támogatja az ssh protokollt. Próbálkozzon meg a ping 192.168.1.3 vagy
ping 192.168.1.4 paranccsal. Ha ez működik, akkor ellenőrizze, hogy az
sshd működik-e. Szintén problémát jelenthet, ha valamelyik eszköznek már van
olyan hálózati beállítása, amelyik ütközik a példában használt 192.168.1.X címekkel. Ebben az esetben próbáljon meg más, például a 10.123.1.2 és
10.123.1.3 címeket.
Megjelenik-e a számítógép a céleszközök között („Adatátvitel mobiltelefonról számítógépre” szakasz (623. oldal))? Felismeri-e a mobileszköz a számítógépen az Obex-Push
szolgáltatást?
A Saját eszközök menüben válassza ki a megfelelő eszközt és nézze meg a Szolgáltatások listáját. Ha az Obex-Push nem látható (a lista frissítése után sem), akkor a
problémát a számítógépen futó opd okozza. Aktív az opd egyáltalán? Van írási jogosultsága a megadott könyvtárhoz?
Működik-e a második példa („Adatátvitel mobiltelefonról számítógépre” szakasz
(623. oldal)) a másik irányban?
Ha az obexftp csomag telepítve van, akkor az obexftp -b eszköz_címe
-B 10 -p image parancs használható egyes eszközökön. Több Siemens és
Sony Ericsson készüléket is kipróbáltunk, amelyeken ez működik. A csomag leírása
az /usr/share/doc/packages/obexftp helyen található.
Ha telepítette a bluez-hcidump csomagot, akkor a hcidump -X paranccsal ellenőrizhető a forgalom az egyes eszközök között. Néha a kimenet ad ötletet arra vonatkozóan,
hol lehet a hiba, de ne feledje, hogy csak egy része „olvasható szöveg”.

29.2.7 További információk
További kiegészítő (utolsó percben készült) dokumentáció elérhető az /usr/share/
doc/packages/bluez-utils/ könyvtárban (német és angol nyelven).
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A Bluetooth beállításának és használatának részletes áttekintése megtalálható ezen a
címen: http://www.holtmann.org/linux/bluetooth/. Egyéb hasznos
információ és leírások:
• Hivatalos HOWTO arról, hogyan van a Bluetooth protokoll integrálva a kernelbe:
http://bluez.sourceforge.net/howto/index.html
• Kapcsolat PalmOS PDA-kkal: http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/s
.zachariadis/btpalmlinux.html

29.3 Infravörös adatátvitel
Az IrDA (Infrared Data Association) egy ipari szabvány vezetéknélküli adatátvitelhez
infravörös fény segítségével. A manapság eladott noteszgépek nagy része fel van szerelve egy IrDA-kompatibilis adóvevővel, amelyik lehetővé teszi a más eszközökkel,
például nyomtatókkal, modemekkel, helyi hálózatokkal vagy más noteszgépekkel
folytatott kommunikációt. Az átviteli sebesség 2400 bps és 4 Mbps közé esik.
Kétféle IrDA működési mód létezik. A SIR nevű normál módban az infravörös portot
soros csatolóként éri el a rendszer. Ez a mód szinte minden rendszeren működik és a
legtöbb feladathoz elegendő is. A gyorsabbik, FIR nevű módhoz speciális illesztőprogramra van szükség az IrDA-lapkához. Nem minden lapkatípus használható FIR-módban,
egyszerűen a megfelelő illesztőprogramok hiánya miatt. A kívánt IrDA-mód a számítógép BIOS-ában állítható be. A BIOS azt is megjeleníti, hogy melyik soros csatoló kerül
felhasználásra SIR-módban.
Részletes információ az IrDA-ról Werner Heuser IrDA howto dokumentumában olvasható: http://tuxmobil.org/Infrared-HOWTO/Infrared-HOWTO.html.
Ezenkívül forduljon bátran a Linux IrDA Project webhelyéhez is: http://irda
.sourceforge.net.

29.3.1 Szoftver
A szükséges kernelmodulok megtalálhatók a kernelcsomagokban. Az irda csomag
tartalmazza az infravörös csatoló támogatásához szükséges alkalmazásokat. A dokumentáció a csomag telepítése után az /usr/share/doc/packages/irda/
README helyen található.
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29.3.2 Konfiguráció
Az IrDA-rendszerszolgáltatás nem indul el automatikusan a rendszer indításakor. A
bekapcsolásához használja a YaST IrDA-modulját. Ebben a modulban egyetlenegy
beállítás módosítható: az infravörös eszköz soros csatolója. Az ellenőrzőablak kétféle
dolgot jelenít meg. Az egyik az irdadump parancs kimenete; ez a program naplózza
az összes elküldött és fogadott IrDA-csomagot. A kimenetben látszania kell a számítógép
nevének, valamint a átviteli tartományon belüli összes infravörös eszköz nevének. A
29.3.4. szakasz - Hibaelhárítás (628. oldal) rész egy példát mutat az üzenetekre. Az IrDAkapcsolattal rendelkező eszközök az ablak alsó részében vannak felsorolva.
Az IrDA komoly mértékben megterheli az akkumulátort, ugyanis néhány másodpercenként a többi eszköz észlelésére egy felderítő csomagot küld a gép. Éppen ezért, ha akkumulátorról dolgozik, csak akkor használja az IrDA-t, ha valóban szükség van rá. Az
alrendszert bekapcsolni az rcirda start, kikapcsolni pedig a rcirda rcirda
stop paranccsal lehet. A csatoló aktiválásakor az összes szükséges kernelmodul betöltődik.
A kézi beállítás az /etc/sysconfig/irda fájl szerkesztésével végezhető el. A
fájlban egyetlenegy változó található, az IRDA_PORT, amelyik a SIR-módban használt
csatolót határozza meg.

29.3.3 Használat
A nyomtatni kívánt adatok a /dev/irlpt0 eszközfájlba küldhetők. A /dev/irlpt0
eszközfájl ugyanúgy viselkedik, mint a normál /dev/lp0 vezetékes csatoló, csak az
adatok vezeték nélkül, infravörös kapcsolaton keresztül továbbítódnak. Nyomtatáshoz
győződjön meg róla, hogy a nyomtató a számítógép infravörös csatolójának rálátási
tartományán belül van, és hogy az infravörös támogatás elindult.
Az infravörös csatolón keresztül elért nyomtatók is a YaST Nyomtató moduljával állíthatók be. Mivel nem kerülnek automatikusan felismerésre, állítsa be őket kézzel a következő módon: kattintson a Hozzáadás > Közvetlenül csatlakoztatott nyomtatók menüpontokra. Válassza ki az IrDA nyomtató lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra
a nyomtató beállításához. Általában az irlpt0 a megfelelő kapcsolat. A beállítások
véglegesítéséhez kattintson a Befejezés gombra. A nyomtatók Linux alatti üzemeltetésének részletes leírása a 20. fejezet - Nyomtatók üzemeltetése (469. oldal) részben olvasható.
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Más gépekkel, mobiltelefonokkal és hasonló eszközökkel a /dev/ircomm0 eszközfájlon keresztül lehet kommunikálni. A Siemens S25 és Nokia 6210 mobiltelefonok
például képesek betárcsázni és csatlakozni az Internetre a wvdial alkalmazás segítségével,
az infravörös csatolón keresztül. Palm Pilot gépekkel is szinkronizálhatók az adatok,
feltéve, hogy a megfelelő alkalmazásban az eszköz a /dev/ircomm0 értékre van állítva.
Meg lehet címezni csak azokat az eszközöket is, amelyek támogatják a nyomtatási vagy
IrCOMM-protokollt. Az IROBEX protokollt támogató eszközök, mint például a 3Com
Palm Pilot, speciális alkalmazásokkal érhetők el, mint az irobexpalm és az irobexreceive. További információ az IR-HOWTO dokumentumban (http://tldp.org/
HOWTO/Infrared-HOWTO/) található. Az irdadump kimenetében az eszköz által
támogatott protokollok zárójelekben láthatók az eszközök nevei után. Az IrLAN protokoll fejlesztése jelenleg is „folyamatban van.”

29.3.4 Hibaelhárítás
Ha az infravörös portra csatlakoztatott eszközök nem válaszolnak, adja ki az irdadump
(root felhasználóként) annak ellenőrzésére, hogy a számítógép felismerte-e az eszközt.
Az 29.1. példa - Az irdadump kimenete (628. oldal) által bemutatott kimenethez hasonló
jelenik meg, amikor egy Canon BJC-80 nyomtató a számítógép közelébe kerül:
29.1 példa Az irdadump kimenete
21:41:38.435239
21:41:38.525167
21:41:38.615159
21:41:38.705178
21:41:38.795198
21:41:38.885163
21:41:38.965133

xid:cmd
xid:cmd
xid:cmd
xid:cmd
xid:cmd
xid:cmd
xid:rsp

5b62bed5 > ffffffff S=6 s=0 (14)
5b62bed5 > ffffffff S=6 s=1 (14)
5b62bed5 > ffffffff S=6 s=2 (14)
5b62bed5 > ffffffff S=6 s=3 (14)
5b62bed5 > ffffffff S=6 s=4 (14)
5b62bed5 > ffffffff S=6 s=5 (14)
5b62bed5 < 6cac38dc S=6 s=5 BJC-80
hint=8804 [Printer IrCOMM ] (23)
21:41:38.975176 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=* earth
hint=0500 [ PnP Computer ] (21)

Ha nincs kimenet, vagy a másik eszköz nem válaszol, ellenőrizze a csatoló beállításait.
Ellenőrizze, hogy valóban a helyes csatolót használja-e. Az infravörös csatoló néha a
/dev/ttyS2 vagy /dev/ttyS3 eszközfájlt és néha nem az IRQ 3 megszakítást
használja. Ezek a beállítások szinte minden noteszgépnél a BIOS beállító menüjében
ellenőrizhetők és módosíthatók.
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Egy egyszerű videokamera segíthet annak megállapításában, hogy az infravörös LED
egyáltalán kigyullad-e. A legtöbb videokamera látja az infravörös fényt, míg az emberi
szem nem.

29.4 UMTS/3G hálózati kapcsolatok
kezelése
Az Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), másik nevén 3G nevű
szabvány egy mobiltelefon-technológiát ír le, amely számos multimédiás szolgáltatást
kínál, a webböngészéstől egészen az üzenetek küldéséig és fogadásáig. A PCMCIA
vagy Express kártya formájú UMTS-kártyák csatlakoztathatók a számítógéphez vagy
laptophoz, és egy SIM- (Subscriber Identity Module, előfizetőazonosító modul) kártya
birtokában használhatja az UMTS-hálózatot, amellyel egy Internet-szolgáltatóhoz
kapcsolódik.
A SUSE Linux Enterprise® UMTS-moduljának használatához az umtsmon csomagot
kell telepíteni, amely alapértelmezés szerint nincs telepítve. Ez tartalmazza az UMTS(vagy GPRS-/EDGE-) kártya kezeléséhez szükséges szoftvert. Az UMTSmon alkalmazás
szolgál a hálózati kapcsolat kezelésére. A hálózati kapcsolat létrejötte után egy közönséges webböngészővel kószálhat az Interneten.
Az umtsmon csomag telepítése, valamint az UMTS-kártya a számítógéphez csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy az smpppd szolgáltatás fut-e: indítsa el a YaST-ot, válassza
ki a Rendszer > Rendszerszolgáltatások (futási szint) modult, majd ellenőrizze az smpppd
állapotát. Ha az smpppd még nem lenne elindítva, kattintson azEngedélyezés gombra.
A megerősítő üzenet után lépjen ki a modulból a Kilépés gombbal.
Most már elindítható az UMTSmon a főmenüből, illetve az Alt + F2 megnyomásával
és az umtsmon beírásával. Általában be kell írni a SIM kártya PIN-kódját is, mielőtt
az UMTSmon főabaka megjelenne.
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29.3 ábra Az UMTSmon fő ablaka

Ha nem akarja minden egyes alkalommal beírni a PIN-kódját, akkor ki is kapcsolhatja
a kártya PIN-kódos védelmét. Ehhez válassza ki a PIN-beállítások > PIN letiltása menüpontot, majd adja meg a PIN-kódját a megerősítéshez. Ha módosítani kell a PINkódon, erre a PIN-beállítások > PIN módosítása menüpont szolgál.

29.4.1 Az UMTSmon beállítása
A hálózatra csatlakozás előtt ellenőrizze és adja meg a hálózati beállításokat az
UMTSmon programban. A hálózati szolgáltató megadásához válassza ki a Kapcsolat
> Hálózati szolgáltató kiválasztása menüpontot. Az elérhető hálózatok kereséséhez
kattintson a Hálózatok keresése pontra. A keresés végén válassza ki a kívánt szolgáltatót
a listából és kattintson a Kiválasztás gombra.
29.1 eljárás Profilok kezelése
A különböző helyzetekhez különböző profilok készíthetők.
1 A menüből válassza ki a Profilok kezelése pontot.
2 Egy új profil létrehozásához kattintson a Profil hozzáadása gombra, egy meglévő
profil módosításához pedig válassza ki a profilt a listából és kattintson a Profil
módosítása gombra.
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3 Töltse ki az APN (Access Point Name, hozzáférési pont neve), Felhasználónév
és Jelszó mezőket a szolgáltatótól kapott adatokkal, majd kattintson a Mentés
gombra.
4 Ha több profilt hozott létre, akkor válasszon ki egyet a listából és kattintson az
Aktívvá tétel gombra.
5 Egy profil törléséhez válassza ki, majd kattintson a Profil törlése gombra.
Megadhatók, illetve korlátozhatók a használni kívánt kapcsolatok típusa
(UMTS/GSM/GPRS). Ehhez válassza ki a Kapcsolat > Rádióbeállítások menüpontot,
majd módosítsa a kívánt paramétereket. Ha kikapcsolja a Jelerősség automatikus frissítése és statisztikák letöltése lehetőséget, akkor ezek a paraméterek nem fognak automatikusan frissülni az UMTSmon főablakában. Ebben az esetben kézzel kell kattintani
a Szolgáltató/jel/rádióstatisztikák frissítése a képernyőn ikonra az aktuális paraméterek
megjelenítéséhez.
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29.4.2 UMTS/3G hálózati kapcsolatok
Egy meglévő hálózathoz csatlakozáshoz válassza ki a Kapcsolat > Csatlakozás menüpontot, vagy kattintson az eszközsor Csatlakozás az alapértelmezett profillal ikonjára.
A kapcsolat létrejötte után az UMTSmon fő ablaka kijelzi a jelerősséget és a forgalmat,
a használt kártya típusától függően. Egy működő hálózati kapcsolat közben nem minden
kártya képes mérni a jelerősséget.
MEGJEGYZÉS: A teljes forgalmi értékek becslése
Ne feledje, hogy a főablak Teljes forgalom értékei csak közelítő értékek, és nem
feltétlenül mutatják a hajszálpontos értékeket. Ha olyan szerződése van a szolgáltatóval, amely az átvitt adatmennyiségeken alapul, vigyázzon arra, hogy ne
haladja meg a méretkorlátot.
A kapcsolat megszakításához válassza ki a Kapcsolat > Bontás menüpontot, vagy kattintson az eszközsor Bontás ikonjára.

29.4.3 Hibaelhárítás
Ha gondok vannak a kapcsolat létrehozásával vagy az UMTSmon futtatásával, kövesse
az alábbi listában leírtakat.
Az UMTS-kártyaeszköz elérhető-e az éppen bejelentkezett felhasználó számára, és a
dialout csoporthoz van-e hozzárendelve?
A számítógéphez csatlakozó UMTS-kártyák jellemzően /dev/ttyUSB* vagy
/dev/noz0 néven jelennek meg.
Ellenőrizze az eszközök hozzáférési jogosultságait az ls -l /dev/ttyUSB*
ill. ls -l /dev/noz0 parancsokkal. Ha még mindig a root jelenik meg felhasználóként és az eszköz nem a dialout csoporthoz van rendelve, akkor állítsa
be az aktuális felhasználót és a dialout csoportot tulajdonosnak (ehhez root
jogosultságra van szükség) az alábbi parancsok egyikével:
chown user.dialout /dev/ttyUSB*
chown user.dialout /dev/noz0
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Ne feledje, hogy az aktuális felhasználónak is a dialout csoporthoz kell tartoznia,
hogy csatlakozhasson a hálózathoz. Az UMTSmon újraindítása után a felhasználónak most már képesnek kell lennie hálózati kapcsolatot létesítenie.
Van-e az /etc/sysconfig/network könyvtárban ifcfg-raw nevű fájl?
Erre a fájlra szükség van, ha az smpppd-vel kíván kapcsolatot létesíteni. Ha nincs
jelen az /etc/sysconfig/network könyvtárban, akkor hozzon létre egy üres
fájlt.
touch ifcfg-raw0

Még mindig nem sikerül hálózati kapcsolatot létesíteni az UMTSmonnal?
Futtassa le a következő parancsokat root felhasználóként:
touch /etc/sysconfig/network/ifcfg-raw0
rcsmpppd restart

Próbáljon meg újracsatlakozni a hálózathoz az UMTSmon programmal. A kapcsolat
létrejötte után ellenőrizze a kernel IP-útválasztási tábláját, amely az /sbin/route
-n paranccsal kérhető le. Kell, hogy szerepeljen egy, az alábbihoz hasonló bejegyzés
a ppp0 illesztővel, amelyik a 0.0.0.0 cél (Destination) illesztőjeként (Iface)
van megjelölve:
Destination
0.0.0.0

Gateway
10.64.64.64

Genmask
0.0.0.0

Flags Metric Ref
UG
0
0

Use Iface
0 ppp0

29.4.4 További információk
További (az utolsó pillanatból származó) UMTSmon-dokumentáció a telepített rendszer
/usr/share/doc/packages/umtsmon/README.SUSE fájljában található.
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IV. rész - Szolgáltatások

A hálózatkezelés alapjai
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A Linux biztosítja a szükséges hálózatkezelési eszközöket és szolgáltatásokat az összes
típusú hálózati struktúrába való integrálhatóság érdekében. Az alábbiakban leírjuk a
Linux által legszélesebb körben alkalmazott TCP/IP protokoll különféle szolgáltatásait
és funkcióit. A hálózati kártyákkal, modemmel vagy egyéb eszközökkel történő hálózatelérés mind-mind beállítható a YaST segítségével. Manuális konfiguráció is lehetséges. Ebben a fejezetben csak a legalapvetőbb mechanizmusokat és a legfontosabb hálózati konfigurációs fájlokat tekintjük át.
A Linux és más operációs rendszerek alapvetően a TCP/IP protokollt használják. Pontosabban szólva, ez nem is egy egyedülálló hálózati protokoll, sokkal inkább egy különféle szolgáltatásokat nyújtó hálózati protokollcsalád. A 30.1. táblázat - A TCP/IP protokollcsalád különféle protokolljai (638. oldal) ábrán felsorolt protokollok két gép közötti TCP/IP alapú adatcserére szolgálnak. A TCP/IP protokollcsalád segítségével
összekapcsolt hálózatok egy világméretű hálózatot alkotnak, az „Internetet”.
Az RFC a Request for Comments (megjegyzések kérése) kifejezés rövidítése. Az RFCk a különféle internetes protokollokat, illetve az operációs rendszerek és alkalmazások
számára a megvalósítási eljárásaikat leíró dokumentumok. Az RFC dokumentumok
leírják az internetes protokollok beállításának módját is. A protokollokkal kapcsolatos
ismeretek bővítése érdekében érdemes elolvasni a megfelelő RFC dokumentumokat.
Ezek online változata a http://www.ietf.org/rfc.html címen található.
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30.1 táblázat A TCP/IP protokollcsalád különféle protokolljai
Protokoll

Leírás

TCP

Transmission Control Protocol: Kapcsolatorientált, biztonságos protokoll. Az alkalmazás az adatokat egy folyamként küldi ki, amelyet azután
az operációs rendszer a megfelelő formára alakít. Az adat a célgépen
futó megfelelő alkalmazáshoz mindig az eredetileg elküldött adatfolyam
formájában érkezik meg. A TCP megállapítja, hogy vesztek-e el adatok
az átvitel során, illetve hogy nincs-e keveredés. A TCP ott kerül alkalmazásra, ahol az adatok sorrendje fontos.

UDP

User Datagram Protocol: Kapcsolat nélküli, nem biztonságos protokoll.
Az adatok az alkalmazás által előállított csomagok formájában kerülnek
továbbításra. A fogadó félhez érkező adatok sorrendje nem garantált,
adatvesztés is előfordulhat. Az UDP a rekordorientált alkalmazások
számára hasznos. Előnye a TCP-vel szemben a kisebb késleltetés.

ICMP

Internet Control Message Protocol: Ez igazából nem a végfelhasználóknak szánt protokoll, hanem egy különleges vezérlési protokoll, amely
hibajelentéseket biztosít, illetve képes ellenőrizni a TCP/IP-adatátvitelben résztvevő gépek viselkedését. Ezenkívül van egy egyedi visszhang
üzemmódja is, amelyet például a ping program használ.

IGMP

Internet Group Management Protocol: Ez a protokoll szabályozza a
gép viselkedését IP multicast (többesszórás) használata közben.

A 30.1. ábra - A TCP/IP egyszerűsített rétegmodellje (639. oldal) jól mutatja, hogy az
adatcsere több szinten, rétegben zajlik: A tényleges hálózati réteg az IP (Internet protokoll) alapú, nem biztonságos adatátvitel. A TCP (transmission control protocol) az IP
protokollra épül rá, és azt használva valósít meg biztonságos adatátvitelt. Az IP-réteg
maga is ráépül egy legalsó, hardverszintű protokollra, mint amilyen például az Ethernet.
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30.1 ábra A TCP/IP egyszerűsített rétegmodellje
A sun állomás

Az earth állomás

Alkalmazási réteg

Alkalmazások

Alkalmazási réteg

Szállítási réteg

TCP, UDP

Szállítási réteg

Hálózati réteg

IP

Hálózati réteg

Adatkapcsolati réteg

Ethernet, FDDI, ISDN

Adatkapcsolati réteg

Fizikai réteg

kábel, üvegszál

Fizikai réteg

Adatátvitel

Az ábrán minden rétegre egy vagy két példát láthatunk. A rétegek az absztrakciós
szinteknek megfelelően vannak elrendezve. A legalsó szinten a hardverhez közeli réteg
található. A legfelső réteg ezzel szemben már szinte teljesen elvonatkoztat a hardversajátosságoktól. Minden rétegnek megvan a saját speciális funkciója. Az egyes rétegek
szerepe általában kiderül a leírásukból. Az adatkapcsolati és a fizikai rétegek jelentik
a használt fizikai hálózatot (például Ethernet).
A hardverközeli protokollok szinte mindegyike csomagalapú megoldást alkalmaz. Az
átvinni kívánt adatok csomagokba szerveződnek, mivel egyszerre nem küldhető el
mind. Egy TCP/IP csomag mérete maximum 64 kilobájt lehet. A csomagok általáben
ennél azonban sokkal kisebbek, mert a hálózati hardver korlátozó tényezőt jelent. Az
adatcsomag maximális mérete például egy Ethernet-szegmensben 1500 bájt. A TCP/IPcsomag mérete maximum ekkora lehet, ha az adatok Ethernet-hálózaton keresztül kerülnek továbbításra. Ha több adatot szeretnénk továbbítani, akkor az operációs rendszernek több adatcsomagot kell elküldenie.
Hogy a rétegek elvégezhessék a nekik szánt feladatot, minden réteg számára kiegészítő
információt kell elmenteni az adatcsomagokba. Ez az információ a csomag fejlécében
található. Minden réteg egy rövid adatblokkot, ún. protokollfejlécet fűz a csomagok
elejére. A 30.2. ábra - TCP/IP Ethernet-csomag (640. oldal) ábra egy TCP/IP adatcsomag
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továbbítására mutat példát Ethernet-kábelen. Az ellenőrző összeg nem a csomag elején,
hanem a végén található. Ez leegyszerűsíti a hálózati hardver dolgát.
30.2 ábra TCP/IP Ethernet-csomag

Hasznos adatok (maximum 1460 bájt)

TCP (4. réteg) protokollfejléc (kb. 20 bájt)

IP (3. réteg) protokollfejléc (kb. 20 bájt)

Ethernet (2. réteg) protokollfejléc (kb. 14 bájt) + ellenőrző összeg (2 bájt)

Amikor egy alkalmazás adatokat küld a hálózaton keresztül, az adatok a fizikai réteg
kivételével olyan rétegeken haladnak keresztül, amelyeket a Linux-kernel tartalmaz.
Minden réteg felelős azért, hogy az adatokat előkészítse a következő réteg számára. Az
adatok tényleges elküldéséért a legalacsonyabb réteg felelős. Adatok fogadása esetén
az egész folyamat fordítva zajlik le. A rétegek olyanok, mint egy hagyma: az egyes rétegekben a protokolfejlécek leválasztásra kerülnek a szállított adatokról. Végül a szállítási réteg felelős azért, hogy a célgép alkalmazásai számára felhasználható adatokat
állítson elő. Mindez azt jelenti, hogy egy réteg csak a közvetlenül felette és alatta lévő
rétegekkel kommunikálhat. Az alkalmazásoknak mindegy, hogy az adat egy 100 megabit/másodperc sebességű FDDI hálózaton, vagy egy 56 kilobit/másodperces modemen
keresztül érkezik. Az adatvonalnak is mindegy, hogy milyen adatokat továbbít, feltéve,
hogy azok formátuma megfelelő.

30.1 IP-címek és útválasztás
Az alábbi szakaszban csak az IPv4 hálózatokkal foglalkozunk. Az IPv4-et felváltó IPv6
protokollal kapcsolatos további informácó: 30.2. szakasz - IPv6 – az Internet következő
generációja (643. oldal).
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30.1.1 IP-címek
Az Internet minden egyes számítógépe saját 32 bites címmel rendelkezik. Ezt a 32 bitet
(azaz 4 bájtot) általában a következő példa második sorában látható módon írjuk: 30.1.
példa - IP-címek leírása (641. oldal).
30.1 példa IP-címek leírása
IP Address (binary): 11000000 10101000 00000000 00010100
IP Address (decimal):
192.
168.
0.
20

Decimális formában a négy bájtot tízes számrendszerben ábrázoljuk, pontokkal elválasztva. IP-címe egy gépnek, illeve egy hálózati csatolónak lehet (és kell lennie). Ez az
IP-cím a világon sehol máshol nem használható. A szabály alól vannak bizonyos kivételek, de a következő részekben ezek jelentősége elhanyagolható.
Az IP-címben látható pontok egy hierarchikus rendszerre utalnak. Az 1990-es évekig
az IP-címek szigorúan osztályokba voltak sorolva. Ez a rendszer azonban túlságosan
merevnek bizonyultak, ezért beszüntették a használatát. Napjainkban ezért az osztálynélküli útválasztást (CIDR, classless interdomain routing) használjuk.

30.1.2 Hálózati maszkok és útválasztás
A hálózati maszk az alhálózat címtartományát adja meg. Az azonos alhálózaton lévő
gépek közvetlenül el tudják egymást érni. A különböző alhálózatban lévő gépeknek
szükségük van az átjáró címére, amely kezeli az alhálózat és a világ többi része közötti
forgalmat. Annak ellenőrzéséhez, hogy két IP-cím ugyanabban az alhálózatban van-e,
egyszerűen hozza „ÉS” kapcsolatba a két címet és a hálózati maszkot. Ha az eredmények
megegyeznek, akkor mindkét IP-cím azonos helyi hálózatban található. Ha az eredmények különböznek, akkor az IP-cím távoli, és a távoli csatoló csak átjárón keresztül
érhető el.
A hálózati maszk működésének megértéséhez tekintse meg a következő részt: 30.2.
példa - IP-címek és hálózati maszkok összekapcsolása (642. oldal). A hálózati maszk
32 bitből áll, amely mutatja, hogy az IP-cím mekkora része tartozik a hálózathoz. Az
1-es bitek jelzik, hogy az IP-cím megfelelő bitje a hálózathoz tartozik. A 0-ás bitek az
alhálózatban lévő biteket jelzik. Ez azt jelenti, hogy minél több 1-es bit van, annék kisebb
az alhálózat. Mivel a hálózati maszk mindig számos egymást követő 1-es bitből áll, a
hálózati maszkban lévő bitek egyszerűen megszámolhatók. 30.2. példa - IP-címek és
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hálózati maszkok összekapcsolása (642. oldal) esetében az első 24 bitet tartalmazó hálózat a következőképp is leírható: 192.168.0.0/24.
30.2 példa IP-címek és hálózati maszkok összekapcsolása
IP address (192.168.0.20): 11000000 10101000 00000000 00010100
Netmask
(255.255.255.0): 11111111 11111111 11111111 00000000
--------------------------------------------------------------Result of the link:
11000000 10101000 00000000 00000000
In the decimal system:
192.
168.
0.
0
IP address (213.95.15.200): 11010101 10111111 00001111 11001000
Netmask
(255.255.255.0): 11111111 11111111 11111111 00000000
--------------------------------------------------------------Result of the link:
11010101 10111111 00001111 00000000
In the decimal system:
213.
95.
15.
0

Egy másik példa: az ugyanarra az Ethernet-kábelre csatlakozó gépek rendszerint egy
alhálózatban találhatók és közvetlenül elérhetők. Ha az Ethernet-hálózatot kapcsolók
(switch) vagy hidak (bridge) osztják fel, ezek a gépek még mindig közvetlenül elérhetők.
A helyi alhálózaton kívüli IP-címek csak akkor érhetők el, ha egy átjáró be van állítva
a célhálózathoz. A legáltalánosabb esetben csak egy átjáró van, amely az összes külső
forgalmat kezeli. Azonban a különböző alhálózatokhoz több átjáró is beállítható.
Átjáró megadása esetén az IP-csomagok a megfelelő átjárón keresztül továbbítódnak.
Az átjárók ugyanúgy továbbítják a csomagokat –géptől gépig –, amíg az eléri a címzett
gépet vagy a csomag TTL-je (time to live – élettartam) le nem jár.
30.2 táblázat Speciális címek
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Címtípus

Leírás

Hálózati alapcím

Ez a hálózati maszk és bármely hálózati cím ÉS kapcsolata,
ahogy az a következő példa Eredmények részben látható:
30.2. példa - IP-címek és hálózati maszkok összekapcsolása
(642. oldal). Ez a cím nem rendelhető egy géphez sem.

Nyilvános (broadcast) cím

Ez lényegében azt jelenti, hogy az „Alhálózat minden gépe.”
Ezt úgy állítjuk elő, hogy a hálózati maszkot bináris formátumra
alakítjuk és a hálózati alapcímmel logikai VAGY kapcsoltba
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Címtípus

Leírás
hozzuk. A fenti példa eredménye így 192.168.0.255. Ez a cím
egy géphez sem rendelhető.

Helyi gép

A 127.0.0.1 cím szigorúan a „loopback eszköz” számára
van kijelölve. Ezen a címen keresztül kapcsolat létesíthető a
saját géppel.

Mivel az IP-címek az egész világon egyediek, nem szabad ötletszerűen kitalált címekkel
csatlakozni a világhálóra. Három címtartomány van fenntartva saját, zárt célokra szánt,
IP alapú hálózat kialakítására. Bizonyos trükkök alkalmazása nélkül ezekkel a címekel
nem lehetséges az Internet felé kapcsolatot létesíteni, hiszen ezek a címek nem kerülnek
továbbításra az Interneten. Ezeket a címtartományokat az RFC 1597 definiálja és a
30.3. táblázat - IP-címtartományok privát felhasználásra (643. oldal) mutatja be őket.
30.3 táblázat IP-címtartományok privát felhasználásra
Hálózat/hálózati maszk

Tartomány

10.0.0.0/255.0.0.0

10.x.x.x

172.16.0.0/255.240.0.0

172.16.x.x – 172.31.x.x

192.168.0.0/255.255.0.0

192.168.x.x

30.2 IPv6 – az Internet következő
generációja
A WWW (World Wide Web) megjelenése miatt az Interneten keresztül, TCP/IP segítségével kommunikáló gépek száma robbanásszerűen megnőtt az elmúlt tizenöt évben.
Mióta Tim Berners-Lee a CERN-nél (http://public.web.cern.ch) 1990-ben
kitalálta a WWW-t, az Internetre kapcsolódó gépek száma néhány ezerről megközelítőleg
százmillióra nőtt.
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Amint már említettük, egy IPv4 cím mindössze 32 bitet tartalmaz. Hálózatszervezési
okokból az IP-címek egy része nem is használható – így azután sok IP-cím elvész. Egy
alhálózaton belül rendelkezésre álló címek száma úgy számítható ki, ha a kettőt az alhálózat bitjeinek száma szerinti hatványra emeljük, majd az így kapott számból kivonunk
kettőt. Az alhálózatban tehát 2, 6 vagy 14 cím használható. Ahhoz tehát, hogy például
128 gépet az Internetre kapcsoljuk, egy 256 IP-címmel rendelkező alhálózatra van
szükség. A címek közül csak 254 használható, mivel az alhálózat struktúrájának kialakításához két IP-címre szükség van: a broadcast és a hálózati alapcímre.
A potenciális címhiány leküzdése érdekében a ma elterjedt IPv4 protokoll alatt olyan
eljárásokat szokás használni, mint a DHCP vagy a NAT (network address translation,
hálózati címfordítás). Mivel a privát és nyilvános címek szigorúan el vannak különítve,
ezek a módszerek valóban alkalmasak a hiány enyhítésére. Az eljárás hátránya a bonyolultabb beállítás és a nagyobb rendszerkarbantartási munka. Egy IPv4 kliensgép beállításához egy sor címadatra van szükség: a gép IP-címére, hálózati maszkjára, az átjáró
címére és esetleg a névkiszolgáló címére. Ezeket az adatokat ismerni kell, nem lehet
őket egyszerűen leszármaztatni valahonnan máshonnan.
Az IPv6 mind a címek hiányának, mind a bonyolult beállításnak a problémáját megszünteti. A következő szakaszokban részletesebben bemutatjuk az IPv6 továbbfejlesztéseit és előnyeit, illetve beszélünk a régi protokollról az újra átállásról.

30.2.1 Előnyök
Az új protokoll legfontosabb és leginkább szembetűnő előnye a felhasználható címtér
rendkívüli bővülése. Egy IPv6-cím a hagyományos 32 bit helyett 128 bites értékekből
áll. Ez azt jelenti, hogy akár több trillió IP-cím használható.
Az IPv6 címek azonban nem csak hosszukban különböznek elődeiktől. Belső szerkeztük
is más, így a címek információt tartalmazhatnak azokról a rendszerekről és hálózatokról
is, amelyekhez tartoznak. További részletek erről: 30.2.2. szakasz - Címtípusok és
címzési rendszer (646. oldal).
Az új protokoll további előnyei:
Automatikus beállítás
Az IPv6 hálózatban valóban működik az „azonnali használat” (plug and play),
vagyis egy újonnan telepített rendszer bármiféle kézi beállítás nélkül is beilleszkedik
a (helyi) hálózatba. Az új gép egy automatikus beállítási mechanizmus segítségével,
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a szomszéd útválasztóktól egy neighbor discovery (ND) nevű protokoll segítségével
megkapott adatokból deríti ki saját címét. Ez a beállítás a rendszergazda közreműködése nélkül történik, és központi IP-címkiosztó kiszolgáló beállítására sincs
szükség – újabb előny az IPv4-gyel szemben, ahol az automatikus címkiosztáshoz
DCHP címkiszolgálót kell beüzemelni.
Mobilitás
Az IPv6 lehetővé teszi, hogy egy hálózati csatolóhoz egyidőben több címet rendeljünk. Így a felhasználók könnyen elérhetnek különböző hálózatokat is, hasonlóan
a mobiltelefon-szolgáltatók által kínált barangolási (roaming) szolgáltatáshoz: ha
mobiltelefonunkkal kimegyünk külföldre, akkor a megfelelő területre érve a telefon
automatikusan kiválaszt egy ottani szolgáltatót. Ez azt jelenti, hogy bárhol is legyünk, mindig ugyanazon a telefonszámon vagyunk elérhetők és úgy tudunk onnan
telefonálni, mintha otthon lennénk.
Biztonságos kommunikáció
Az IPv4 alatt a hálózati biztonság egy kiegészítő funkció. Az IPv6-nak az IPSec
alapú titkosítás már szerves része, így két rendszer kommunikálhat egy biztonságos
ún. alagúton (tunnel) keresztül anélkül, hogy az Internetről bárki le tudná hallgatni.
Visszamenőleges kompatibilitás
A teljes Internet átállítása lehetetlen egyik pillanatról a másikra IPv4-ről IPv6-ra.
Épp ezért nagyon fontos, hogy a két rendszer egyszerre működhessen ne csak az
Interneten, hanem akár egyetlen gépen belül is. Ezt a kompatibilis címek (az IPv4
címek egyszerűen átalakíthatók IPv6-címekké), és különféle alagutak alkalmazása
biztosítja. Lásd:30.2.3. szakasz - IPv4 és IPv6 együtt (650. oldal). Ezek kívül a
rendszer használhatnak egy dual stack IP (kettős protokollcsomag) nevű technikát
is, amely egyidőben támogatja mindkét protokollt, vagyis két teljesen különálló
hálózati alrendszert használnak és a két protokollverzió semmilyen hatással nincs
egymásra.
Testreszabott szolgáltatások többesszórás (multicasting) segítségével
IPv4 alatt egyes szolgáltatások (például az SMB) a helyi hálózat minden gépének
elküldi a csomagjait nyilvános (broadcast) üzenetekben. Az IPv6 jóval finomabb
felosztást tesz lehetővé: a kiszolgálók az egyes gépeket többesszórás (multicasting,
szokták differenciált sugárzás néven is emlegetni) segítségével is elérhetik –
vagyis csak egy adott csoportba tartozó gépeket címeznek meg, szemben az összes
gépnek szóló nyilvános (broadcast) vagy az egyetlen gépnek szóló unicast üzenetekkel. Az, hogy mely gépek kerülnek egy csoportként megcímzésre, a tényleges
alkalmazástól függ. Vannak azonban előre meghatározott multicast-csoportok is,
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például az összes névkiszolgáló (all name servers multicast group, vagy az összes
útválasztó (all routers multicast group).

30.2.2 Címtípusok és címzési rendszer
Amint már említettük, a jelenlegi IP protokoll fogyatékossága két fontos területen
szembetűnő: egyrészt lassan elfogynak a rendelkezésre álló IP-címek, másrészt egyre
bonyolultabb és kényelmetlenebb feladat a hálózati beállítások és az útválasztótáblák
karbantartása. Az IPv6 az első problémát a címtér 128 bitre bővítésével oldja meg. A
második probléma megoldását a hierarchikus címszerkezet, az új, intelligens címkiosztási eljárások és az ún. multihoming jelenti (egy csatolóhoz több cím is rendelhető a
különböző hálózatok eléréséhez).
IPv6 esetén az alábbi háromféle címtípust különböztetjük meg:
Unicast (egyesszórás, egyedi sugárzás)
Az ilyen típusú címek pontosan egy hálózati csatolóhoz tartoznak. Az ilyen című
csomagok kizárólag egy címzetthez érkeznek meg. Ennek megfelelően a unicast
címek arra szolgálnak, hogy a csomagok a helyi hálózat vagy az Internet egyes
gépeihez eljussanak.
Multicast (többesszórás, differenciált sugárzás)
Az ilyen típusú címek hálózati csatolók egy adott csoportjára vonatkoznak. Az
ilyen című csomagok a csoport összes tagjához kézbesítésre kerülnek. A multicastcímeket elsősorban bizonyos hálózati szolgáltatások használják arra, hogy adott
gépcsoportokat könnyen és egyszerűen el tudjanak érni.
Anycast (nem differenciált üzenetek)
Az ilyen típusú címek csatolók egy adott csoportjára vonatkoznak. Az ilyen című
csomagok a csoportnak a használt útválasztási protokoll elvei szerint a küldő félhez
legközelebbi tagjához érkeznek. Az anycast címeket arra használjuk, hogy egyszerűbb legyen megtalálni az adott hálózati területen egy bizonyos szolgáltatást
nyújtó kiszolgálókat. Az ugyanolyan típusú kiszolgálók mind ugyanazzal az anycastcímmel rendelkeznek. Amikor egy gép kér egy bizonyos szolgáltatást, az a kiszolgáló fog rá válaszolni, amelyik az útválasztási protokoll szerint a legközelebb található a küldő géphez. Ha ez a kiszolgáló bármi oknál fogva kiesne, akkor a protokoll
automatikusan a következő legközelebbi kiszolgálót választja, majd a harmadikat
stb.
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Egy IPv6-cím nyolc darab négyszámjegyű mezőből áll, amelyek mindegyike 16 bitet
ábrázol, hexadecimális jelöléssel. A mezőket kettőspont (:) választja el. A mezők elején
álló nulla bájtokat ki lehet hagyni, a mezőn belül, vagy annak végén azonban ez tilos.
Amennyiben egymás után több mint négy nulla bájt szerepel, akkor ezek dupla kettősponttal rövidíthetők. Egy címen belül azonban csak egyszer alkalmazható a :: jelölés.
Az összevonás lehetőségeit a 30.3. példa - Példák ugyanazon IPv6-cím írásmódjára
(647. oldal) táblázat mutatja, ahol mindhárom sor ugyanazt a címet jelenti.
30.3 példa Példák ugyanazon IPv6-cím írásmódjára
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 10 : 1000 : 1a4
fe80 :
0 :
0 :
0 :
0 : 10 : 1000 : 1a4
fe80 :
: 10 : 1000 : 1a4

Az IPv6-címek minden egyes részének külön szerepe van. Az első bájtok képezik az
előtagot (prefix) és határozzák meg a cím típusát. A középső rész a cím hálózati része,
de előfordulhat, hogy ez nincs használva. Az utolsó rész azonosítja az egyes gépet. A
hálózati maszkot IPv6 alatt a prefix hossza határozza meg, amelyet az IP-cím végén
jelzünk egy törtvonallal elválasztva. 30.4. példa - Az előtag hosszát megadó IPv6-cím
(647. oldal) ábra például azt mutatja, hogy az első 64 bit a hálózati szegmenst, az utolsó
64 bit pedig a gépazonosítót határozza meg. Más szavakkal a 64 azt jelenti, hogy a
hálózati maszkot balról 64 darab 1-es bittel kell kitölteni. Az IPv4-nél megszokott
módon, a hálózati maszk és az IP-cím ÉS kapcsolata határozza meg, hogy egy gép
ugyanahhoz, vagy egy másik alhálózathoz tartozik-e
30.4 példa Az előtag hosszát megadó IPv6-cím
fe80::10:1000:1a4/64

Az IPv6 különböző jelentésű előtagokat ismer. Ezek egy részét a 30.4. táblázat - Különféle IPv6-előtagok (647. oldal) mutatja.
30.4 táblázat Különféle IPv6-előtagok
Előtag (hexa)

Definíció

00

IPv4-címek és IPv6-on keresztüli IPv4 (IPv4 over IPv6), kompatibilis címek. Ezek feladata a kompatibilitás fenntartása az IPv4gyel. Használatukhoz az szükséges, hogy az útválasztó át tudja
alakítani az IPv6-címeket IPv4-címekké. Számos speciális cím
(például a loopback eszköz) is ezzel az előtaggal rendelkezik.
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Előtag (hexa)

Definíció

Az első számjegy 2 vagy 3

Aggregálható általános unicast-címek (aggregatable global unicast
addresses). Ahogy az IPv4 esetében, egy csatoló itt is hozzárendelhető egy adott alhálózathoz. Jelenleg a következő címterek vannak
lefoglalva: 2001::/16 (éles minőségű címtér, production quality
address space) és 2002::/16 (6to4 címtér, 6to4 address space).

fe80::/10

Link-local (adatkapcsolati szinten helyi) címek. Az ilyen előtaggal
rendelkező címeken nem kerül alkalmazásra útválasztás, vagyis
csak ugyanazon alhálózaton belül érhetők el.

fec0::/10

Site-local (telephelyi szinten helyi) címek. Ezek a címek ugyan
áthaladhatnak az útválasztón, de csak azon szervezet hálózatán
belül, amelyhez tartoznak Az IPv6-ban ezek a címek felelnek meg
az eddigi magánhálózati címtérnek (mint pl. a 10.x.x.x).

ff

Ezek a multicast-címek.

Az unicast-címek három fő részből állnak:
Public Topology (nyilvános topológia)
A cím első része (amely többek között a fent említett előtagok egyikét is tartalmazza)
felelős a csomag forgalomirányításáért a nyilvános Interneten. Tartalmaz például
információt az Internet-hozzáférést biztosító szolgáltatóról vagy szervezetről is.
Site Topology (telephely-topológia)
A második rész forgalomirányítási adatokat tartalmaz arról, hogy melyik alhálózatba
kell a csomagokat továbbítani.
Interface ID (Csatolóazonosító)
A harmadik rész azonosítja a csatolót, amelyre továbbítani kell a csomagot. Ez lehetővé teszi, hogy a MAC-cím az IPv6-cím része legyen. Mivel a MAC-cím az
egész világon egyedi (a hardvergyártók rögzítik az eszközben), lényegesen leegyszerűsödik a beállítási folyamat. Az első 64 címbit egy úgynevezett EUI-64 tokent
képez, amelynek a legutolsó 48 bitje a MAC-cím, a maradék 24 bit pedig speciális
információt tartalmaz a token típusáról. Ez lehetővé teszi, hogy olyan eszközökhöz
is lehessen EUI-64 tokent hozzárendelni, melyek nem rendelkeznek MAC-címmel
(pl. PPP- és ISDN-kapcsolatok).
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A unicast-címek alapvető felépítéséből adódóan az IPv6 ötfajta unicast-címet különböztet
meg:
:: (nem megadott)
Ezt a címet akkor használja forráscímként egy gép, amikor a csatoló első alkalommal
aktiválódik – és amikor a cím egyéb módon még nem határozható meg
::1 (loopback)
A loopback (hurok, sajátgép) eszköz címe.
IPv4-kompatibilis címek
Az IPv6-cím az IPv4-címből és egy 96 db nulla bitet tartalmazó előtagból áll. Ez
a fajta kompatibilitási cím elsősorban alagutak kialakítására (tunneling) használatos
(lásd: 30.2.3. szakasz - IPv4 és IPv6 együtt (650. oldal)). Az IPv6- és IPv4-gépek
így olyan gépekkel is tudnak kommunikálni, amelyek egy tiszta IPv4-hálózatban
találhatók.
IPv6-ra leképezett IPv4-címek
Ez a fajta cím egy tiszta IPv4-címet ad meg IPv6-jelöléssel.
Helyi címek
Helyi használatra kétféle címtípus áll rendelkezésre:
link-local (adatkapcsolati szinten helyi)
Ez a fajta cím csak az adott helyi alhálózaton belül használható. Az ilyen típusú
forrás- vagy célcímmel rendelkező csomagok nem kerülnek továbbításra az
Internet vagy más alhálózatok felé. Ezek a címek egy speciális előtagot tartalmaznak (fe80::/10), valamint a hálózati kártya azonosítóját. A középső
rész csupa nulla bájt. Az ilyen típusú címek az ugyanazon alhálózat más gépeivel folytatott kommunikációra szolgálnak az automatikus beállítás során.
site-local (telephelyi szinten helyi)
Az ilyen címtípusú csomagok átirányíthatók más alhálózatokra, de a szélesebb
értelemben vett Internetre nem – az adott szervezet hálózatán belül kell maradniuk. Ezek a címek jellemzően intraneteken és az IPv4-ben meghatározott
magánhálózati címek helyett használhatók. A speciális előtag (fec0::/10),
és a csatolóazonosító mellett egy 16 bites mezőt tartalmaznak, amely az alhálózatot azonosítja. A többi mező értéke nulla.
Az IPv6 egy teljesen új funkciója, hogy egy hálózati csatoló rendszerint több IP-címet
is kaphat. Ennek az az előnye, hogy így több hálózathoz is hozzá lehet férni egyszerre,
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ugyanazzal a csatolóval. E hálózatok egyike a MAC-cím és egy ismert előtag segítségével teljesen automatikusan beállítható, így az IPv6 rendszer indítását követően a helyi
hálózat összes gépe azonnal elérhető (a link-local cím segítségével). Mivel a MAC-cím
az IP-cím része, ezért biztos, hogy minden cím egyedi lesz. A címben egyedül a site
topology telephely-topológia) és a public topology (nyilvános topológia) paraméterek
változhatnak attól függően, hogy a gép éppen melyik hálózaton belül működik.
Ahhoz, hogy egy gép több hálózat között mozoghasson, legalább két címre van szüksége.
Ezek egyike, az otthoni cím (home address) a csatolóazonosító mellett az otthoni hálózat
azonosítóját is tartalmazza (valamint a megfelelő előtagot). Az otthoni cím statikus,
ezért általában nem kerül módosításra. Az újdonság az, hogy a mozgó, mobil gépnek
szánt minden egyes csomag elküldhető rá, függetlenül attól, hogy a gép valóban az
otthoni hálózatban működik, vagy teljesen máshol. Ezt az IPv6-ban bevezetett két vadonatúj funkció teszi lehetővé: az állapot nélküli automatikus konfiguráció (stateless
autoconfiguration) és a szomszédok felderítése (neighbor discovery). A mobil eszközök
az otthoni címen kívül további címekkel is rendelkezhetnek, amelyek abból a hálózatból
származnak, amelyben éppen találhatók. Ezeket care-of (postai küldeményeken használt
rövidítés, vki címén) címeknek hívjuk. Az otthoni hálózatban egy olyan szolgáltatásnak
kell futnia, mely automatikusan a megfelelő hálózatba továbbítja a távol lévő gép otthoni címére küldött csomagokat. IPv6-környezetben ezt a funkciót az ún. home agent
(otthoni ügynök) látja el, amely minden, a mobil gép otthoni címére küldött csomagot
egy alagúton keresztül a gép aktuális care-of címére továbbít. A care-of címre küldött
csomagok persze mindenféle kitérő nélkül közvetlenül a mobil eszközre kerülnek továbbításra.

30.2.3 IPv4 és IPv6 együtt
Az Internetre csatlakozó összes gép átállítása IPv4-ről IPv6-ra csak fokozatosan történhet. Egy ideig a két protokoll párhuzamosan fog létezni. Egy rendszeren belül az
együttes működés kettős protokollcsomag (dual stack) megvalósításával garantálható.
Továbbra is fennállnak azonban azok a problémák, hogy hogyan tudnak IPv6-gépek
IPv4-gépekkel kommunikálni, illetve hogyan továbbíthatók IPv6-csomagok a jelenlegi,
túlnyomórészt IPv4 alapú hálózatokban. A legjobb megoldást az alagutak (tunneling)
és a kompatibilitási címek használata jelenti (lásd: 30.2.2. szakasz - Címtípusok és
címzési rendszer (646. oldal)).
A világméretű IPv4-hálózatban egyelőre elszigetelt IPv6-hálózatok alagutakon keresztül
cserélhetik ki adataikat: az IPv6-adatok IPv4-csomagokba kerülnek beágyazásra, hogy
az IPv4-hálózaton keresztül továbbíthatók legyenek. Két IPv4-gép ilyen kapcsolatát
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alagútnak (tunnel) nevezzük. Ehhez a csomagoknak tartalmaznia kell az IPv6-célcímet
(vagy annak megfelelő előtagját) és az alagút fogadó végén található célgép IPv4-címét.
Egy alapszintű alagút <emphasis>manuálisan</emphasis> is beállítható, ha a gépek
rendszergazdái megegyeznek. Ezt statikus alagútnak (static tunneling) is hívják.
A statikus alagutak beállítása és karbantartása azonban gyakran túlságosan munkaigényes
a mindennapos kommunikációban használathoz. Éppen ezért az IPv6 három különböző
módszet is kínál dinamikus alagutak (dynamic tunneling) kialakításához:
6over4
Az IPv6-csomagok automatikusan IPv4-csomagokká kerülnek átalakításra, és olyan
IPv4-hálózaton keresztül kerülnek továbbításra, amelyik képes multicast-üzenetek
továbbítására. Az IPv6 úgy érzékeli, hogy a teljes hálózat (az Internet) egyetlenegy
óriási helyi hálózat (LAN). Ezzel az eljárással automatikusan ki lehet deríteni az
IPv4 alagút végpontját. Ez az eljárás azonban rosszul méretezhető, valamint az
IPv4 multicast használata messze nem terjedt el széles körben az Interneten. Ez
tehát elsősorban kisebb vállalati vagy szervezeti hálózatokban jelent megoldást,
ahol rendelkezésre áll multicast. A módszer leírása az RFC 2529-ben található meg.
6to4
Ennél az eljárásnál az IPv6-címekből automatikusan IPv4-címek kerülnek előállításra, így az elszigetelt IPv6-hálózatok egy IPv4-hálózaton kereszül tudnak egymással kommunikálni. A gyakorlatban azonban az elszigetelt IPv6-gépek és az Internet
közötti kommunikáció nem problémamentes. A módszert az RFC 3056 írja le.
IPv6 Tunnel Broker (alagútbróker)
E módszer használatához speciális kiszolgálókra van szükség, amelyek dedikált
alagutakat biztosítanak az IPv6-gépek számára. Ezt a módszert az RFC 3053 írja
le.

30.2.4 IPv6 beállítása
Az IPv6 beállításához általában semmit nem kell tenni az egyes munkaállomásokon.
Az IPv6 alapértelmezésben engedélyezett. A telepítés során ez azonban letiltható a
következő részben leírt hálózati konfigurációs lépésekben: 3.11.3. szakasz - Hálózati
beállítások (36. oldal). Az IPv6 telepített rendszeren történő letiltásához vagy engedélyezéséhez használja a YaST Hálózati kártya menüpontját. Ne módosítsa az eljárást és
kattintson a Tovább gombra. Majd válasszon ki egy kártyát és kattintson a Szakértői >
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IPv6 menüpontra a Cím lapon. Az IPv6 manuális engedélyezéséhez adja ki a
modprobe ipv6 parancsot root felhasználóként.
Az IPv6 automatikus konfigurációs funkciójának köszönhetően a hálózati kártya kap
egy címet a link-local hálózatból. Általában a munkaállomásokon nincs szükség az útválasztási táblák felügyeletére. A munkaállomás lekérdezheti a hálózati útválasztókat
az útválasztó-meghirdetési protokoll (router advertisement protocol) segítségével, hogy
megtudja, milyen előtagot és átjárókat kell használnia. IPv6-útválasztó az radvd programmal állítható be. Ez a program értesíti a munkaállomásokat, hogy milyen előtagot
használjanak az IPv6-címekhez, illetve mely útválasztókat használják. Ennek alternatívájaként a zebra nevű program használható a címek és az útválasztás automatikus beállításához.
Azzal kapcsolatban, hogyan állíthatók be az egyes alagutak az /etc/sysconfig/
network fájlok segítségével, olvassa el az ifup(8) parancs man oldalait.

30.2.5 További információ
A fenti áttekintés temészetesen nem térhetett ki az IPv6 minden részletére. Az új protokoll mélyebb megismeréséhez az alábbi online dokumentációt és könyveket ajánljuk:
http://www.ipv6.org/
Jó kezdőpont mindenhez, ami az IPv6-tal kapcsolatos.
http://www.ipv6day.org
Minden információt tartalmaz, amire a saját IPv6-hálózat kialakításához szükség
lehet.
http://www.ipv6-to-standard.org/
Az IPv6-ra felkészített eszközök listája.
http://www.bieringer.de/linux/IPv6/
Linux-IPv6-HOWTO és számos további, a témakörrel kapcsolatos hivatkozás.
2640-es RFC
Az IPv6 alapvető RFC-je.
IPv6 Essentials
A témakör összes fontos részletét leíró könyv. Silvia Hagen: IPv6 Essentials (ISBN
0-596-00125-8).
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30.3 Névfeloldás
A DNS segít hozzárendelni egy IP-címet egy vagy több névhez, illetve hozzárendelni
egy nevet egy IP-címhez. Linux alatt ezt az átalakítást általában egy speciális szoftver,
a bind végzi. Azt a gépet, amelyik ezt az átalakítást végzi névkiszolgálónak (name server)
nevezzük. A nevek hierarchikus rendszert alkotnak, és a név egyes elemei pontokkal
vannak elválasztva. A névhierarchia egyébként teljesen független a fentebb leírt IP-cím
hierarchiától.
Vizsgáljunk meg egy teljes nevet, legyen ez mondjuk a earth.example.com. A
név a gépnév.tartomány formát követi. A teljes név, az úgynevezett teljes képzésű
név ((fully qualified domain name, FQDN), egy gépnévből és egy tartományrészből áll
(example.com). Ez utóbbinak része a legfelső szintű tartomány (top level domain)
vagy TLD (hu).
A TLD-k meghatározása történelmi okok miatt meglehetősen zavarossá vált. Hagyományosan a hárombetűs tartományneveket az USA-ban használták. A világ többi részén
a kétbetűs ISO nemzeti kód volt a szabvány. 2000 óta három betűnél hosszabb TLDket is létrehoztak, melyek a szakterületek szerinti felosztást célozzák meg (például:
.info, .name) .museum).
Az Internet korai időszakában (1990 előtt) az /etc/hosts fájlt használták az Interneten elérhető gépek neveinek tárolására. Ez azonban hamar használhatatlannak bizonyult, mivel az Internetet elérő gépek száma igen gyorsan nőtt. Éppen ezért egy decentralizált adatbázis készült a gépnevek széles körben elosztott tárolására. Ennek az adatbázisnak, hasonlóan a fentebb említett névkiszolgálóhoz, nem kell az Interneten elérhető
összes gépről adatokat tartalmaznia, hanem kéréssel fordulhat más névkiszolgálókhoz.
A hierarchia legfelső részén a gyökér névkiszolgálók (root name servers) találhatók. A
legfelső szintű tartományokat ezek a gyökér névkiszolgálók kezelik, amelyeket a Network Information Center (NIC) nevű hálózati információs központ működtet. Minden
gyökér névkiszolgáló ismeri az egyes legfelső szintű tartományokért felelős névkiszolgálókat. További információ a legfelső szintű NIC-ekről a http://www.internic
.net címen található.
A DNS jóval többet tud az egyszerű névfeloldásnál. A névkiszolgáló azt is tudja, hogy
melyik gép fogadja a teljes tartomány elektronikus leveleit – vagyis melyik a levélcserélő
(mail exchanger, MX).
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Ahhoz, hogy egy gép megfelelően fel tudjon oldani egy IP-címet, legalább egy névkiszolgáló IP-címét ismernie kell. Egy ilyen névkiszolgáló egyszerűen megadható a YaST
segítségével. Modemes elérés esetén lehet, hogy egyáltalán nem kell kézzel beállítani
névkiszolgálót. A betárcsázós (dial-up) protokollon keresztül a szolgáltató automatikusan
biztosítja a névkiszolgáló címét a kapcsolat létrejöttekor.
A whois protokoll szorosan kapcsolódik a DNS-hez. Ezzel a programmal gyorsan
kikereshető, ki is felelős egy adott tartományért.

30.4 Hálózati kapcsolat beállítása a
YaST segítségével
A Linux számos hálózatkezelési típust támogat. Ezek többsége eltérő eszközneveket
használ, és a konfigurációs fájlok a fájlrendszer különféle helyein elszórva találhatók.
A manuális hálózati beállítás részletes áttekintését lásd: 30.6. szakasz - Hálózati kapcsolat kézi beállítása (672. oldal).
A telepítés során a YaST segítségével az összes észlelt csatoló automatikusan beállítható.
Telepítés után a telepített rendszeren bármikor beállítható további hardver. A következő
részek a SUSE Linux Enterprise által támogatott hálózati kapcsolatok hálózati beállítását
írják le.

30.4.1 Hálózati kártya beállítása a YaST
segítségével
A hálózati vezetékes vagy vezetéknélküli kártya beállításához válassza ki a YaST Hálózati eszközök > Hálózati kártya menüpontját. A modul elindítása után a YaST megjelenít egy általános hálózati konfigurációs párbeszédablakot. Válassza ki, hogy a YaSTot vagy a NetworkManagert használja a hálózati eszközök felügyeletéhez. Ha a hálózatot
hagyományos módon kívánja beállítani a YaST segítségével, akkor jelölje be a Hagyományos módszer (ifup) lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra. A NetworkManager
használatához jelölje be a Felhasználó által vezérelt, NetworkManagerrel lehetőséget
és kattintson a Tovább gombra. A NetworkManagerrel kapcsolatos részletes információ:
30.5. szakasz - Hálózati kapcsolatok kezelése a NetworkManagerrel (670. oldal).
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MEGJEGYZÉS: Hálózati mód és a Xen
A NetworkManager nem működik együtt a Xen-nel. Xen-ben csak a Hagyományos módszer (ifup) használható.
A következő párbeszédablak felső részében a még beállításra váró hálózati kártyák
listája látható. A megfelelően felismert kártyák a nevükkel együtt jelennek meg itt. A
kiválasztott eszköz konfigurációjának módosításához kattintson a Szerkesztés menüpontra. A fel nem ismert eszközök a Hozzáadás menüponttal állíthatók be, a következő
módon: „Nem felderített hálózati kártya beállítása” szakasz (660. oldal).
30.3 ábra Hálózati kártya beállítása

Hálózati kártya beállításának módosítása
Hálózati kártya beállításának módosításához a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában lévő felderített eszközök listájában válasszon ki egy kártyát és kattintson
a Szerkesztés menüpontra. Megjelenik a Hálózati címek beállítása párbeszédablak,
amelynek Cím és Általános lapján megadhatja a kártya beállításait. A vezetéknélküli
kártya beállításával kapcsolatos információ: 29.1.3. szakasz - Beállítás a YaST segítségével (608. oldal).
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IP-címek beállítása
Amikor csak lehetséges, a vezetékes hálózati kártyákat a rendszer a telepítés során automatikusan beállítja az automatikus címbeállítás (DHCP) használatára.
Szintén DHCP-t kell használni az olyan DSL-vonalakhoz, amelyekhez az ISP nem
rendelt statikus IP-címet. Ha úgy dönt, hogy DHCP-t használ, akkor a DHCP-kliens
beállítások ablakban állítsa be a részleteket. Ez a párbeszédablak a Cím lap Szakértői
> DHCP beállítások menüpontjának kiválasztásával érhető el. Adja meg, hogy a DHCPkiszolgálónak mindig el kell-e fogadnia az üzenetszórásos kéréseket és a használandó
azonosítókat. Ha virtuális gépeket működtet, ahol a különböző gépek ugyanazon a
csatolón keresztül kommunikálnak, akkor a megkülönböztetésükhöz szükség van egy
azonosítóra.
A DHCP jó választás a kliensek konfigurációja során, de kiszolgálók beállítása esetén
nem ideális megoldás. Statikus IP-cím beállítása:
1 Válassza ki a kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájában, és kattintson a Szerkesztés menüpontra.
2 A Cím lapon válassza ki a Statikus cím beállítása menüpontot.
3 Adja meg az IP-címet és az Alhálózati maszkot.
4 Kattintson a Tovább gombra.
5 A beállítás aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.
Statikus cím használata esetén a névkiszolgálók és az alapértelmezett átjáró nem kerül
automatikusan beállításra. Átjáró beállításához kattintson az Útválasztás menüpontra
és adja meg az alapértelmezett átjárót. A névkiszolgálók beállításához kattintson a Kiszolgálónév és névkiszolgáló menüpontra, majd adja meg a névkiszolgálók és tartományok címét.

Aliasok beállítása
Egy hálózati eszköz több IP-címmel is rendelkezhet. Ezeket aliasoknak hívjuk. Hálózati
kártya alias beállítása:
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1 Válassza ki a kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájában és kattintson a Szerkesztés menüpontra.
2 A Cím lapon válassza ki a Szakértői > További címek menüpontot.
3 Kattintson a Hozzáadás gombra.
4 Adjon meg egy Álnevet, egy IP-címet majd a Hálózati maszkot.
5 Kattintson az OK gombra.
6 Kattintson ismét az OK gombra.
7 Kattintson a Tovább gombra.
8 A beállítás aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.

Kiszolgálónév és DNS beállítása
Ha nem módosította a telepítés során a hálózati beállítást és vezetékes hálózati kártyával
rendelkezik, akkor a gépnév automatikusan beállításra került a számítógépen és a DHCP
aktiválva lett. Ugyanez érvényes a névszolgáltatásra, amelyekre a gépnek szüksége
van, hogy be tudjon illeszkedni a hálózati környezetbe. Ha DHCP-t használ a hálózati
cím beállításához, akkor a tartománynév-kiszolgálók listáját a rendszer automatikusan
kitölti a megfelelő adatokkal. Ha a statikus beállítást részesíti előnyben, akkor állítsa
be ezeket az értékeket kézzel.
A számítógép nevének módosítása és a névkiszolgáló keresési listájának beállítása:
1 Válasszon ki egy kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájában, és kattintson a Szerkesztés gombra.
2 A Cím lapon kattintson a Kiszolgálónév és névkiszolgáló menüpontra.
3 A DHCP által végzett gépnévbeállítás letiltásához törölje a Hosztnév módosítása
DHCP-vel bejelölést.
4 Adja meg a Gépnevet és szükség esetén a Tartománynevet.
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5 A névkiszolgáló DHCP általi frissítésének letiltásához törölje a Névkiszolgálók
és keresési lista frissítése DHCP-n keresztül bejelölést.
6 Adja meg a névkiszolgálókat és a tartománykeresési listát.
7 Kattintson az OK gombra.
8 Kattintson a Tovább gombra.
9 A konfiguráció aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.

Útválasztás beállítása
Ahhoz, hogy a gép kommunikálni tudjon más gépekkel és más hálózatokkal, útválasztási adatokat kell megadni, hogy a hálózati forgalom a megfelelő útvonalon haladjon.
DHCP használata esetén ezeket az adatokat a gép automatikusan megkapja. Statikus
beállítás esetén ezeket az adatokat kézzel kell megadni.
1 Válasszon ki egy kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájából és kattintson a Szerkesztés gombra.
2 A Cím lapon kattintson az Útválasztás menüpontra.
3 Adja meg az Alapértelmezett átjárót .
4 Kattintson az OK gombra.
5 Kattintson a Tovább gombra.
6 A konfiguráció aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.

Speciális hardverbeállítások hozzáadása
Bizonyos esetekben a hálózati kártya moduljának speciális paraméterekre van szüksége
a megfelelő működéshez. Ezek a paraméterek YaST segítségével a következőképp állíthatók be:
1 Válasszon ki egy kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájából és kattintson a Szerkesztés gombra.
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2 A Cím lapon kattintson a Szakértői > Hardverrészletek menüpontra.
3 A Beállítások menüpontban adja meg a hálózati kártya paramétereit. Ha két
kártya úgy lett beállítva, hogy ugyanazt a modult használja, akkor ezek a paraméterek mindkettőhöz alkalmazásra kerülnek.
4 Kattintson az OK gombra.
5 Kattintson a Tovább gombra.
6 A konfiguráció aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.

Eszköz indítása
A hagyományos ifup módszer használata esetén az eszköz beállítható, hogy rendszerindításkor, kábelcsatlakozáskor, a kártya felderítésekor vagy sose induljon el, illetve
manuálisan legyen indítható. Az eszközindítás módosításához tegye a következőket:
1 Válasszon ki egy kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájából és kattintson a Szerkesztés gombra.
2 Az Általános lap Eszköz aktiválása menüpontjában válassza ki a kívánt bejegyzést.
3 Kattintson a Tovább gombra.
4 A konfiguráció aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.

Tűzfal beállítása
Anélkül, hogy meg kellene adni a részletes tűzfalbeállítást a 39.4.1. szakasz - Tűzfal
beállítása a YaST segítségével (785. oldal) részben leírt módon, az eszközbeállítás részeként meghatározhatja az eszköz alapvető tűzfalbeállítását. A következő műveleteket
hajtsa végre:
1 Válasszon ki egy kártyát a YaST hálózati kártya beállítására szolgáló moduljában
lévő felderített kártyák listájából és kattintson a Szerkesztés gombra.
2 Lépjen a hálózati beállítás párbeszédablak Általános lapjára.
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3 Határozza meg a tűzfalzónát, amelyhez a csatolót hozzá kell rendelni. A következő
lehetőségek használhatók:
Nincs zóna, minden forgalom blokkolva van
A csatoló minden forgalma blokkolva lesz.
Belső zóna (nem védett)
A tűzfal fut, de nem kényszerít ki semmilyen szabályt a csatoló védelme érdekében. Csak akkor használja ezt a beállítást, ha a gép egy nagyobb, külső
tűzfallal védett hálózat része.
Demilitarizált zóna
A demilitarizált zóna egy további védelmi vonal a belső hálózat és a (rosszindulatú) Internet előtt. A zónához rendelt gépek a belső hálózatról és az
Internetről is elérhetők, de a belső hálózat nem érhető el.
Külső zóna
A tűzfal fut a csatolón, és teljesen védi azt más (feltételezhetően rosszindulatú) hálózati forgalom ellen. Ez az alapértelmezett beállítás.
4 Kattintson a Tovább gombra.
5 Aktiválja a konfigurációt a Befejezés gombra kattintással.

Nem felderített hálózati kártya beállítása
Előfordulhat, hogy a kártyát a rendszer nem ismeri fel helyesen. Ebben az esetben a
kártya nem kerül bele a felderített kártyák listájába. Ha biztos benne, hogy a rendszer
tartalmazza a kártya illesztőprogramját, akkor beállíthatja a kártyát kézzel. Nem felderített hálózati kártya beállításához tegye a következőket:
1 Kattintson a Hozzáadás gombra.
2 Állítsa be a rendelkezésre álló beállítások közül az Eszköztípust, a Konfigurációs
nevet és a Modulnevet. Ha a hálózati kártya PCMCIA- vagy USB-eszköz, akkor
jelölje meg a megfelelő négyzetet és lépjen ki a párbeszédablakból a Tovább
gombra kattintással. Ellenkező esetben a Válasszon a listából menüpontban válassza ki a hálózati kártya modelljét. A YaST ezután automatikusan kiválasztja
a megfelelő kernelmodult a kártyához.
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A Hardverkonfiguráció neve mező adja meg a hálózati kártya hardverbeállításait
tartalmazó /etc/sysconfig/hardware/hwcfg-* fájl nevét. Ez tartalmazza a kernelmodul nevét, valamint a hardver inicializálásához szükséges beállításokat.
3 Kattintson a Tovább gombra.
4 A Cím lapon adja meg a csatoló eszköztípusát, konfigurációs nevét és IP-címét.
Statikus cím használatához válassza a Statikus cím beállítása menüpontot, majd
adja meg az IP-címet és az Alhálózati maszkot. Itt a gépnevet, a névkiszolgálót
és az útválasztás részleteit is beállíthatja (lásd: „Kiszolgálónév és DNS beállítása”
szakasz (657. oldal) és „Útválasztás beállítása” szakasz (658. oldal)).
Ha a csatoló választott eszköztípusa Vezetéknélküli, akkor a következő párbeszédablakban állítsa be a vezetéknélküli kapcsolatot. A vezetéknélküli eszköz beállításával kapcsolatos információ: 29.1. szakasz - Vezetéknélküli LAN (603. oldal).
5 Az Általános lapon állítsa be a Tűzfalzóna és az Eszközaktiválás lehetőséget. A
Felhasználó által szabályozott menüponttal a normál felhasználók számára jogosultságot biztosíthat a kapcsolat vezérlésére.
6 Kattintson a Tovább gombra.
7 Az új hálózati beállítás aktiválásához kattintson a Befejezés gombra.
A konfigurációs nevek szabályaival kapcsolatos információ a getcfg(8) kézikönyvoldalán található.

30.4.2 Modem
A modem beállítása a YaST vezérlőközpont Hálózati eszközök > Modem részében érhető
el. Ha a modem felismerése nem sikerült automatikusan, akkor nyissa meg a kézi beállításra szolgáló párbeszédablakot a Hozzáadása menüpontra kattintással. A megjelenő
párbeszédablakban Modemeszköz részben adja meg a csatolót, amelyhez a modem
csatlakozik .
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TIPP: CDMA- és GPRS-modemek
A támogatott CDMA- és GPRS-modemek ugyanúgy a YaST modem moduljával
állíthatók be, mint a normál modemek.
30.4 ábra Modembeállítások

Alközpont (private branch exchange, PBX) használata esetén egy tárcsázási előtag
megadására is szükség lehet. Ez gyakran egy nulla. Ezt az alközpont leírásából, vagy
a megfelelő szabályzatból tudhatja meg. Azt is válassza ki, hogy hangfrekvenciás vagy
hagyományos (megszakításos) tárcsázást kíván használni, illetve hogy a modem várjone tárcsahangra. Ha a modem alközponthoz csatlakozik, akkor az utóbbi beállítást nem
szabad bekapcsolni.
A Részletek alatt állítsa be a baudsebességet és a modem inicializáló karaktersorozatait.
Csak akkor változtassa meg ezeket a beállításokat, ha a modem nem került automatikusan
felismerésre vagy ha speciális beállításokat igényel ahhoz, hogy az adatátvitel működjön.
ISDN termináladapterek esetén általában ez a helyzet. Az OK gombra kattintva lépjen
ki a párbeszédablakból. A modem vezérlésének root jogosultság nélküli felhasználónak
átadásához jelölje meg a Felhasználó által szabályozott négyzetet. Ily módon az adminisztrátori jogosultsággal nem rendelkező felhasználó is aktiválhat vagy letilthat egy
csatolót. A Tárcsázási előtag reguláris kifejezés részben adjon meg egy reguláris kife-
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jezést. A KInternetnek a felhasználó által módosítható Előválasztó értéke meg kell,
hogy feleljen ennek a reguláris kifejezésnek. Ha a mező üres marad, akkor a felhasználó
adminisztrátori jogosultságok nélkül nem tud beállítani másik Előválasztó értéket.
A következő párbeszédablakban válassza ki az Internet-szolgáltatót (ISP-t). Ha az országban működő ISP-k előre meghatározott listájából kíván választani, akkor válassza
ki az Ország menüpontot. Másik lehetőség, ha az Új elemre kattintással megnyit egy
párbeszédablakot, amelyben megadhatók az ISP adatai. Ez a behívó kapcsolat és az
ISP nevének, valamint az ISP által biztosított bejelentkezési név és jelszó megadását
jelenti. Engedélyezze a Mindig kérdezzen rá a jelszóra lehetőséget, ha azt szeretné,
hogy a jelszót minden csatlakozáskor meg kelljen adni.
Az utolsó párbeszédablakban további kapcsolati beállításokat adhat meg:
Automatikus kapcsolódás
Ha engedélyezi az automatikus kapcsolódást, akkor adjon meg legalább egy névkiszolgálót.
DNS módosítása kapcsolódáskor
Ez a négyzet alapértelmezés szerint be van jelölve, amelynek hatására a névkiszolgáló címe az Internetre csatlakozáskor mindig frissítésre kerül.
DNS automatikus lekérése
Ha a szolgáltató csatlakozás után nem küldi el a tartomány névkiszolgálóját, akkor
tiltsa le ezt a beállítást és adja meg kézzel a DNS-re vonatkozó adatokat.
Primitív mód
Ez az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ez a mód letiltja a szolgáltató
kiszolgálójának minden adatkérését. Így megakadályozható, hogy befolyásoljuk a
kapcsolódási folyamatot.
Külső tűzfalcsatoló
A beállítást megjelölve engedélyezésre kerül a SUSEfirewall2, amely a csatolót
külsőként állítja be. Ezáltal a rendszer az Internet-kapcsolat fennállása alatt védve
van a külső támadások ellen.
Tétlenségi időkorlát(másodperc)
Ezzel a beállítással lehet megadni egy hálózati tétlenségi időkorlátot, amely után
a modem automatikusan megszakítja a kapcsolatot.
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IP részletek
Megnyitja a címbeállító párbeszédablakot. Ha az ISP nem rendel dinamikus IP-címet
a géphez, akkor tiltsa le a Dinamikus IP-cím lehetőséget, majd adja meg a gép helyi
és távoli IP-címét. Ezt az információt az Internet-szolgáltatótól kérje. Hagyja az
Alapértelmezett útvonal lehetőséget megjelölve, majd az OK gomb megnyomásával
zárja be a párbeszédablakot.
A Következő gomb visszavisz az eredeti párbeszédablakhoz, amely a modembeállítás
összefoglalását jeleníti meg. A Kész gomb segítségével zárja be a párbeszédablakot.

30.4.3 ISDN
A modul segítségével állítson be a rendszerhez egy vagy több ISDN-kártyát. Ha a YaST
nem ismeri fel az ISDN-kártyát, akkor válassza ki kézzel a Hozzáadás gombra kattintással. Több csatoló is használható, de sok ISP csak egy csatolóhoz állítható be. A következő párbeszédablakokban adja meg a kártya megfelelő működéséhez szükséges
ISDN-beállításokat.
30.5 ábra ISDN beállítása

A következő párbeszédablakban (30.5. ábra - ISDN beállítása (664. oldal)) válassza ki
a használni kívánt protokollt. Az alapértelmezett az Euro-ISDN (EDSS1), de régebbi
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és nagyobb alközpontok esetében az 1TR6 menüpontot kell kiválasztani. Az Egyesült
Államokban az NI1elem a megfelelő. A megfelelő mezőben válassza ki az országot.
Ezután a mellette levő mezőben megjelenik a megfelelő országkód. Végül adja meg a
Körzetszám és az Előtag értékét (ha szükséges).
Az Indítási mód határozza meg, hogyan kell az ISDN-csatolót elindítani: a Rendszerindítás hatására az ISDN-illesztőprogram minden rendszerindításkor inicializálásra kerül.
Kézzel mód esetén az ISDN-illesztőprogramot root felhasználóként kell betölteni az
rcisdn start parancs segítségével. A PCMCIA- vagy USB-eszközökhöz használt
Hotplug az eszköz csatlakoztatása után tölti be az illesztőprogramot. Ha minden beállítást
megadott, nyomja meg az OK gombot.
A következő párbeszédablakban adja meg az ISDN-kártya csatolótípusát és adja hozzá
az ISP-ket egy meglévő csatolóhoz. A csatolók SyncPPP vagy RawIP típusúak lehetnek, de a legtöbb ISP SyncPPP módban működik, úgyhogy ennek leírása következik
most.
30.6 ábra ISDN csatoló beállítása

A Saját telefonszám az adott beállítástól függ:
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Közvetlenül a telefonkimenethez csatlakoztatott ISDN-kártya
A szabványos ISDN-vonal három telefonszámot (többszörös előfizetői szám vagy
MSN) biztosít. Ha az előfizető többet kér, akkor maximum tíz adható neki. Itt az
egyik MSN-t kell megadni, de körzetszám nélkül. Ha rossz számot ad meg, akkor
a telefonszolgáltató automatikusan az ISDN-vonalhoz elsőként hozzárendelt MSNhez lép vissza.
Telefon-alközponthoz csatlakoztatott ISDN-kártya
A konfiguráció a telepített berendezéstől függően változhat:
1. Az otthoni használatra kialakított kisebb alközpontok általában Euro-ISDN
(EDSS1) protokollt használnak a belső hívásokhoz. Ezek az alközpontok egy
belső S0 busszal rendelkeznek és belső számokat használnak a hozzájuk csatlakoztatott berendezésekhez.
Használja az egyik belső számot MSN-ként. Legalább az egyik alközpont MSNjét tudni kell használni: azét, amelyiken engedélyezve lett a közvetlen külső
tárcsázás. Ha nem működik, akkor próbálja meg a nullát. További információért
tekintse meg az alközponthoz biztosított dokumentációt.
2. A vállalatok számára tervezett nagyobb alközpontok általában az 1TR6 protokollt
használják a belső hívásokhoz. Ezek MSN-jét EAZ-nek hívják és általában a
közvetlenül hívható mellékkel egyeznek meg. Linux alatti beállítás esetén az
EAZ utolsó számjegyének beírása elegendő kell, hogy legyen. Ha ez nem működik, érdemes végigpróbálni 1 és 9 közötti számokkal.
Annak érdekében, hogy a kapcsolat a következő fizetési egység előtt lebontásra kerüljön,
jelölje meg a Fizetendő egységek alapján négyzetet. Ne feledje el, hogy ez nem minden
Internet-szolgáltatónál működik. A csatornakötegelés (multilink PPP) is engedélyezhető
a megfelelő négyzet megjelölésével. Végül a Külső tűzfalcsatoló és a Tűzfal újraindítása
kiválasztásával engedélyezheti a SuSEfirewall2-t az adott kapcsolaton. Annak engedélyezéséhez, hogy rendszergazdai jogosultság nélküli felhasználó is aktiválhassa vagy
letilthassa a csatolót, jelölje meg a Felhasználó által szabályozott lehetőséget.
A Részletek gombbal megnyitható egy párbeszédablak, amelyben beállítható a visszahívási mód, távoli kapcsolatok alakíthatók ki a csatolóval, illetve további ippd beállítások adhatók meg. Az OK gomb kiválasztásával lépjen ki a Részletek párbeszédablakból.
A következő párbeszédablakban adja meg az IP-címmel kapcsolatos beállításokat. Ha
a szolgáltatótól nem kapott statikus IP-címet, akkor jelölje meg a Dinamikus IP-cím
lehetőséget. Ellenkező esetben a mezőkbe írja be a gép helyi IP-címét és a távoli IP666
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címet az ISP által megadott adatok alapján. Ha ez a csatoló lesz az Internet felé vezető
alapértelmezett útvonal, akkor jelölje meg az Alapértelmezett útvonal lehetőséget.
Minden gépen csak egy alapértelmezett útvonal lehet. A Tovább gomb kiválasztásával
lépjen ki a párbeszédablakból.
A következő párbeszédablak segítségével állítsa be az országot és válasszon ki egy
szolgáltatót. A listában csak a hívással választható (call-by-call) szolgáltatók láthatók.
Ha a szolgáltató nem szerepel a listában, akkor nyomja meg az Új gombot. Erre megnyílik A szolgáltató paraméterei párbeszédablak, amelyben meg kell adni az ISP részletes adatait. A telefonszám megadásakor a számjegyek közé ne írjon szóközt vagy
vesszőt. Végül az ISP által megadott módon írja be a bejelentkezési nevet és jelszót.
Ha kész, nyomja meg Tovább gombot.
Ha egy önálló munkaállomáson kapcsolja be az Automatikus kapcsolódást, akkor adja
meg a névkiszolgálót (DNS-kiszolgálót). A legtöbb ISP támogatja a dinamikus DNS
használatát, ami azt jelenti, hogy a névkiszolgáló IP-címét minden kapcsolódáskor az
ISP küldi el. Egyetlen munkaállomás esetén azonban akkor is be kell írni egy helykitöltő
címet, például 192.168.22.99. Ha az ISP nem támogatja a dinamikus DNS-t, akkor
adja meg kézzel az ISP névkiszolgálójának IP-címét. Ha igény van rá, a kapcsolathoz
megadható egy időkorlát – ennyi (másodpercben) hálózati inaktivitás után a kapcsolat
automatikusan megszakad. Erősítse meg a beállításokat a Tovább gomb megnyomásával.
A YaST megjeleníti a beállított csatolók összegzését. Az összes beállítás aktiválásához
nyomja a Befejezés gombot.

30.4.4 Kábelmodem
Néhány országban (Ausztria, US), általános az Internet kábeltévé-hálózaton keresztüli
elérése. A kábeltévé-előfizető általában kap egy modemet, amely az egyik oldalon az
antennakábelhez van csatlakoztatva, a másikon pedig egy számítógép hálózati kártyájához (egy 10Base-TG csavart érpárú kábellel). A kábelmodem ezután egy dedikált,
fix IP-című Internet-kapcsolatot biztosít.
Az ISP által megadott utasításoktól függően a hálózati kártya beállításakor válassza ki
az Automatikus címbeállítás (DHCP-vel) vagy a Statikus címbeállítás lehetőséget. Jelenleg a legtöbb szolgáltató DHCP-t használ. Egy statikus IP-cím gyakran egy speciális
üzleti csomag része.
További információ a kábelmodemek beállításáról a Támogatási adatbázis megfelelő
cikkében olvasható, amely online a http://en.opensuse.org/SDB:Setting
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_8.0_or_Higher címen érhető el.

30.4.5 DSL
A DSL-eszköz beállításához a YaST Hálózati eszközök részben válassza ki a DSL modult. Ez a YaST modul több párbeszédablakból áll, amelyben a DSL-kapcsolat paraméterei adhatók meg az alábbi protokollok egyike alapján:
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• PPP over ATM (PPPoATM)
• CAPI for ADSL (Fritz Cards)
• Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) – Ausztria
A PPPoE-re vagy PPTP-re épülő DSL-kapcsolat konfigurációjához a megfelelő hálózati
kártyának már beállítottnak kell lennie. Ha ezt még nem tette meg, akkor állítsa be a
kártyát a Hálózati kártyák beállítása részben leírtaknak megfelelően (lásd: 30.4.1.
szakasz - Hálózati kártya beállítása a YaST segítségével (654. oldal)). DSL-kapcsolat
esetén a címek automatikusan kioszthatók, de nem DHCP-n keresztül, mivel az Automatikus címbeállítás (DHCP-vel) nem engedélyezhető. Ehelyett a csatolóhoz adjon
meg egy statikus helykitöltő címet, mint például a 192.168.22.1. Az Alhálózati
maszk mezőben adja meg a 255.255.255.0 értéket. Önálló munkállomás beállításakor hagyja az Alapértelmezett átjáró mezőt üresen.
TIPP
Az IP-cím és az Alhálózati maszk menüpontban lévő értékek csak helykitöltők.
Ezek csak a hálózati kártya inicializálásához szükségesek és semmi közük a valódi
DSL-kapcsolathoz.
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30.7 ábra DSL beállítása

A DSL-beállítás megkezdéséhez (30.7. ábra - DSL beállítása (669. oldal)) először válassza ki a PPP módot és az Ethernet-kártyát, amelyhez a DSL-modem csatlakozik (a
legtöbb esetben ez az eth0). Az Eszköz aktiválása mezőben adja meg, hogy a DSLkapcsolatot ki kell-e építeni a rendszerindítási folyamat során. Annak engedélyezéséhez,
hogy rendszergazdai jogosultság nélküli felhasználó is aktiválhassa vagy letilthassa a
csatolót, jelölje meg a Felhasználó által szabályozott lehetőséget. A párbeszédablakban
kiválaszthatja az országot, majd választhat az ott működő számos ISP közül. A DSLkonfiguráció következő párbeszédablakainak részletei az eddigi beállításoktól függenek,
ezért csak röviden említjük a következő bekezdésekben. A beállítások részletes leírását
a párbeszédablakokban rendelkezésre álló részletes súgó tartalmazza.
Ha egy önálló munkaállomáson kapcsolja be az Automatikus kapcsolódást, akkor adja
meg a kiszolgálót (DNS-kiszolgálót). A legtöbb ISP támogatja a dinamikus DNS
használatát, ami azt jelenti, hogy a névkiszolgáló IP-címét minden kapcsolódáskor az
ISP küldi el. Egyetlen munkaállomás esetén azonban akkor is be kell írni egy helykitöltő
címet, például a 192.168.22.99. Ha az ISP nem támogatja a dinamikus DNS-t,
akkor adja meg kézzel az ISP névkiszolgálójának az IP-címét.
A Tétlenségi időkorlát (másodperc) azt az időt adja meg, amennyi hálózati tétlenség
után a kapcsolat automatikusan megszakításra kerül. A célszerű időkorlát hatvan és
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háromszáz másodperc között van. Ha az Automatikus kapcsolódás le van tiltva, akkor
az automatikus szétkapcsolás megakadályozása érdekében érdemes az időkorlátot nullára állítani.
A T-DSL konfigurációja nagyon hasonlít a DSL beállításához. Csak válassza ki a TOnline-t szolgáltatóként és a YaST megnyitja a T-DSL konfigurációs párbeszédablakot.
Ebben a párbeszédablakban adja meg a T-DSL-hez szükséges további információt – a
vonalazonosítót, a T-Online számát, a felhasználói kódot és a jelszót. Ezek a T-DSLre előfizetés után megkapott adatok közt vannak.

30.5 Hálózati kapcsolatok kezelése a
NetworkManagerrel
A NetworkManager ideális megoldás egy mobil munkaállomáshoz. A NetworkManager
használata esetén nem kell törődni a hálózati csatolók újrakonfigurálásával: nyugodtan
válthat a hálózatok között, ahogy más helyre utazik. A NetworkManager képes automatikusan csatlakozni az ismert WLAN-hálózatokhoz. Ha két vagy több kapcsolat is lehetséges, akkor tud a gyorsabbikhoz csatlakozni.
A NetworkManager azonban nem megfelelő megoldás az alábbi esetekben:
• Egynél több telefonos szolgáltatót akar használni ugyanazon a csatolón.
• A számítógép a hálózat útválasztójaként működik.
• A számítógép hálózati szolgáltatásokat biztosít a hálózat más számítógépei számára,
például DHCP- vagy DNS-kiszolgálóként működik.
• A számítógép egy Xen-kiszolgáló, vagy maga a rendszer egy Xenen belüli virtuális
rendszer.
• Az SCPM-et akarja használni a hálózati konfiguráció kezelésére. Az SCPM és a
NetworkManager használható együtt, de akkor az SCPM nem kezelheti a hálózati
erőforrásokat. Lásd: 27.5.1. szakasz - SCPM és a NetworkManager (572. oldal).
• Egynél több aktív hálózati kapcsolatot kíván használni egyidejűleg.
A NetworkManager bekapcsolásához vagy letiltásához telepítés közben kattintson a
NetworkManager bekapcsolása, illetve NetworkManager letiltása beállításra a Hálózati
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beállítások szakasz Hálózati mód moduljában. A NetworkManager bekapcsolása vagy
letiltása egy már telepített rendszeren:
1 Nyissa meg a YaST-ot.
2 Válassza ki a Hálózati eszközök > Hálózati kártya modult.
3 Az első képernyőn állítsa be a Hálózatbeállítási módszer paramétert a Felhasználó által vezérelt, NetworkManagerrel értékre a NetworkManager használatához.
A NetworkManager letiltásához a Hálózatbeállítási módszer paraméter értéke
legyen a Hagyományos módszer (ifup).
A módszer kiválasztása után állítsa be a hálózati kártyát DHCP-n keresztüli automatikus
konfigurációval vagy egy statikus IP-címmel, illetve állítsa be a modemet. A YaST-tal
elvégezhető hálózati beállítások részletes leírása: 30.4. szakasz - Hálózati kapcsolat
beállítása a YaST segítségével (654. oldal) és 29.1. szakasz - Vezetéknélküli LAN
(603. oldal). A támogatott vezeték nélküli kártyák beállíthatók közvetlenül a NetworkManagerben.
A NetworkManager beállításához használja a NetworkManager kisalkalmazásokat. A
KDE és a GNOME egyaránt rendelkezik NetworkManager kisalkalmazásokkal. A
részletek leírását a KDE felhasználói kézikönyv és a GNOME felhasználói kézikönyv
tartalmazza.vAz asztali környezettel együtt a megfelelő kisalkalmazásnak is el kell indulnia. A tálca értesítési területén megjelenik a kisalkalmazás ikonja. A kisalkalmazások
funkciói hasonlók, de kezelőfelületük egy kicsit eltér. Használhatók más grafikus környezetek alatt is, amelyek támogatják a normál rendszertálcát.

30.5.1 Az ifup és a NetworkManager
különbségei
Ha a NetworkManagert használja a hálózat beállítására, akkor bármikor egyszerűen
válthatja, állíthatja le és indíthatja el a hálózati kapcsolatokat, magából az asztali környezetből, egy kisalkalmazás segítségével. A NetworkManager lehetővé teszi a vezetéknélküli kapcsolatok közötti váltást, illetve ezek beállítását anélkül, hogy root jogosultságra lenne szükség. Éppen ezért a NetworkManager ideális megoldás egy mobil
munkaállomáshoz.
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A hagyományos konfiguráció (ifup) is biztosít lehetőséget a kapcsolatok átváltására,
elindítására és leállítására, a felhasználó közreműködésével vagy anélkül (ide tartoznak
például a felhasználó által felügyelt eszközök), de a használatához mindig root jogosultság szüksége, ha módosítani kell egy hálózati eszközön vagy a beállításain. Ez
gyakran jelent problémát pontosan a mobil számítástechnikában, hiszen előre lehetetlen
az összes elképzelhető kapcsolatot beállítani.
Mind a hagyományos konfiguráció, mind a NetworkManager képes kezelni a hálózati
kapcsolatokat akár vezetéknélküli (WEP, WPA-PSK és WPA-Enterprise eléréssel),
akár telefonos, akár vezetékes hálózatokon, DHCP használatával és statikus beállításokkal egyaránt. Támogatják a VPN-en keresztül történő csatlakozást is.
A NetworkManager megpróbálja a számítógépet folyamatosan csatlakoztatva tartani,
a lehető legjobb kapcsolat használatával. Ha van, akkor a leggyorsabb vezetékes kapcsolatot használja. Ha a vezetékes hálózati kapcsolat megszakad, akkor megpróbál újracsatlakozni. Képes kiválasztani vezetéknélküli kapcsolatok listájából a legjobb
jelerősségű hálózatot, és automatikusan azt használni a csatlakozáshoz. Ugyanezt
megvalósítani az ifup használatával nem kevés beállítást igényel.

30.5.2 További információk
További információ a NetworkManagerről az alábbi weboldalakon és könyvtárakban
található:
• http://www.gnome.org/projects/NetworkManager/ – A NetworkManager projekt oldala
• http://en.opensuse.org/Projects/KNetworkManager – NetworkManager A KNetworkManager projekt oldala

30.6 Hálózati kapcsolat kézi beállítása
A hálózati szoftver kézi beállításának mindig az utolsó alternatívának kell lennie. A
YaST használata javasolt. A hálózati konfigurációval kapcsolatos háttérinformáció
azonban a YaST segítségével végzett munkát is elősegítheti.
A beépített és üzem közben cserélhető hálózati kártyákat (PCMCIA, USB, néhány PCI
kártya) a hotplug-alrendszer észleli és beállítja. A rendszer a hálózati kártyát kétfélekép-
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pen látja: fizikai eszközként, valamint csatolóként. Egy eszköz beillesztése vagy felismerése egy hotplug-eseményt aktivál. Ez a hotplug-esemény aktiválja az eszköz inicializálását a hwup parancsfájl segítségével. Ha a hálózati kártya új hálózati csatolóként
kerül inicializálásra, akkor a kernel másik hotplug-eseményt állít elő, amely aktiválja
a csatoló beállítását az ifup segítségével.
A kernel a regisztráció időbeli sorrendjének megfelelően számozza a csatolóneveket.
Az inicializálási sorrend tehát meghatározó a nevek kiosztásában. Ha az egyik hálózati
kártya meghibásodik, akkor a később inicializált kártyák számozása eltolódik. Igazi
üzem közben cserélhető kártyák esetén az eszközök csatlakoztatási sorrendje nem számít.
A rugalmas konfiguráció kialakítása érdekében az eszköz (hardver) és a csatoló beállítása szét lett választva és a beállítások eszközökhöz és csatolókhoz rendelése már nem
név alapján történik. Az eszközkonfigurációkat az /etc/sysconfig/hardware/
hwcfg-* fájlok tartalmazzák. A csatolókonfigurációkat az /etc/sysconfig/
network/ifcfg-* fájlok tartalmazzák. A konfigurációk nevei úgy vannak kiosztva,
hogy leírják a társított eszközöket és csatolókat. Mivel az illesztőprogramok és csatolónevek korábbi leképezése statikus csatolóneveket igényelt, ez a leképezés a továbbiakban
nem tárolható az /etc/modprobe.conf fájlban. Az új elv szerint a fájlban lévő
alias bejegyzések nem kívánt mellékhatásokat okozhatnak.
A konfigurációnevek – a hwcfg- vagy ifcfg- utáni rész – az eszközöket a kártyahely,
egy eszközspecifikus azonosító vagy a csatolónév segítségével írja le. Egy PCI-kártya
konfigurációs neve például bus-pci-0000:02:01.0 (PCI-kártyahely) vagy
vpid-0x8086-0x1014-0x0549 (gyártó és termékazonosító) lehet. A hozzárendelt
csatoló neve bus-pci-0000:02:01.0 vagy wlan-id-00:05:4e:42:31:7a
(MAC-cím) lehet.
Ha egy adott hálózati konfigurációt egy bizonyos kártya helyett egy adott kártyatípushoz
kíván rendelni (amelyek közül egyszerre csak egy kerül beillesztésre), akkor válasszon
kevésbé specifikus konfigurációs neveket. A bus-pcmcia például az összes PCMCIAkártyához használható. Másrészről a nevek egy korábbi csatolótípussal korlátozhatók.
A wlan-bus-usb például az USB-porthoz csatlakoztatott WLAN-kártyákhoz kerül
hozzárendelésre.
A rendszer mindig azt a konfigurációt használja, amely legjobban leírja a csatolót vagy
a csatolót biztosító eszközt. A legmegfelelőbb konfiguráció megkeresését a getcfg
végzi. A getcfg kimenete tartalmazza az eszköz leírásához használható összes információt. A konfigurációs nevekre vonatkozó specifikáció részleteit a getcfg kézikönyvoldala írja le.
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A leírt eljárás segítségével a hálózati csatoló a megfelelő konfigurációval lesz beállítva
akkor is, ha a hálózati eszközök nem mindig ugyanabban a sorrendben kerülnek inicializálásra. A csatoló neve azonban továbbra is az inicializálási sorrendtől függ. Egy adott
hálózati kártya csatolójának megbízható elérése kétféleképp biztosítható:
• A getcfg-interface konfigurációs név parancs a társított hálózati
csatoló nevét adja vissza. Néhány alrendszer konfigurációs fájljában (de még nem
az összesben) a nem állandó csatolónév helyett megadható a konfigurációs név.
Ilyen például a tűzfal, a dhcpd, az útválasztás vagy a különböző virtuális hálózati
csatolók (alagutak).
• Állandó csatolónév rendelhető az összes olyan csatolóhoz, amelynek konfigurációja nem tartalmaz csatolóneveket. Ezek az igényeknek megfelelően módosíthatók.
A csatolónevek létrehozásánál az /etc/udev/rules.d/30-net
_persistent_names.rules fájlban leírt eljárást alkalmazza. A pname állandó
névnek nem szabad megegyeznie a kernel által automatikusan hozzárendelttel. Az
eth*, tr*, wlan* és hasonló nevek tehát tilosak. Használja inkább a net* vagy
egyéb leíróneveket, mint például az external (külső), internal (belső) vagy
dmz. A csatolóneveknek egyedieknek kell lenniük, nem használhatók kétszer. A
csatolónevek engedélyezett karakterei a következők: [a-zA-Z0-9]. Az állandó
név csak közvetlenül a bejegyzés után rendelhető a csatolóhoz, ami azt jelenti, hogy
a hálózati kártya illesztőprogramját újra be kell tölteni, vagy végre kell hajtani a
hwup eszközleírás parancsot. Az rcnetwork restart parancs erre a
célra nem megfelelő.
FONTOS: Állandó csatolónevek használata
Az állandó csatolónevek használata nem került tesztelésre minden területen.
Így lehet, hogy néhány alkalmazás nem tudja kezelni a szabadon kiválasztott
csatolóneveket.
Az ifup egy már létező csatolót igényel, mivel nem inicializálja a hardvert. A hardver
inicializálását a (hotplug vagy coldplug által végrehajtott) hwup parancs kezeli.
Eszköz inicializálásakor az ifup a hotplug parancson keresztül automatikusan
végrehajtásra kerül az új csatolóra vonatkozóan. A csatoló beállításra kerül, ha az indítási mód onboot, hotplug vagy auto, és a network szolgáltatás elindult. Korábban
az ifup csatolónév paranccsal lehetett elindítani a hardver inicializálását. Most
az eljárás megfordult. Először a hardverkomponens inicializálódik, és azt követi az
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összes többi művelet. Ily módon a változó számú eszközök mindig a legjobb módon
állíthatók be egy meglévő konfigurációhalmaz segítségével.
A 30.5. táblázat - Kézi hálózatkonfigurációs parancsfájlok (675. oldal) táblázat összefoglalja a hálózati konfigurációban résztvevő legfontosabb parancsfájlokat. Ahol csak
lehetséges, a parancsfájlok hardver és csatoló szerint kerülnek megkülönböztetésre.
30.5 táblázat Kézi hálózatkonfigurációs parancsfájlok
Konfigurációs szakasz

Parancs

Funkció

Hardver

hw{up,down,status} A hw* parancsfájlokat a hotplug-alrendszer hajtja végre az eszköz inicializálásához, az inicializálás visszavonásához vagy
az eszköz állapotának lekérdezéséhez.
További információt a hwup kézikönyvoldala tartalmaz.

Csatoló

getcfg

Csatoló

if{up,down,status} Az if* parancsfájlok meglévő hálózati
csatolókat indítanak el vagy visszaadják
a megadott csatoló állapotát. További információt az ifup kézikönyvoldala tartalmaz.

A getcfg segítségével kérdezhető le a
konfigurációnévhez vagy hardverleíráshoz
rendelt csatolónév. További információt
a getcfg kézikönyvoldala tartalmaz.

A hotplug-alrendszerrel és az állandó eszköznevekkel kapcsolatos további információ:
21. fejezet - Dinamikus kerneleszköz-felügyelet az udev segítségével (495. oldal).

30.6.1 Konfigurációs fájlok
Ez a rész áttekintést nyújt a hálózati konfigurációs fájlokról, és bemutatja céljukat, valamint az általuk használt formátumot.
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/etc/syconfig/hardware/hwcfg-*
Ezek a fájlok tartalmazzák a hálózati kártyák és egyéb eszközök hardverkonfigurációját.
Tartalmazzák a szükséges paramétereket, mint például a kernelmodul, indítási mód és
a parancsfájl-hozzárendelések. Részletes információt a hwup kézikönyvoldala tartalmaz.
A hwcfg-static-* konfigurációk a meglévő hardvertől függetlenül alkalmazásra
kerülnek a coldplug elindításakor.

/etc/sysconfig/network/ifcfg-*
Ezek a fájlok tartalmazzák a hálózati csatoló beállításait. Olyan adatokat tartalmaznak,
mint például az indítási mód és az IP-cím. A lehetséges paramétereket az ifup kézikönyvoldala tartalmazza. Ezen felül a dhcp, wireless és config fájlok változói
használhatók az ifcfg-* fájlokban, ha egy általános beállítást kell használni egyetlen
csatolóhoz.

/etc/sysconfig/network/{config,dhcp
,wireless}
A config fájl az ifup, ifdown és ifstatus viselkedésének általános beállításait
tartalmazza. A dhcp a DHCP, a wireless pedig a vezeték nélküli LAN kártyák
beállításait tartalmazza. A három konfigurációs fájlban lévő változók megjegyzésekkel
vannak ellátva és az ifcfg-* fájlokban is használhatók, amelyben nagyobb prioritást
kapnak.

/etc/sysconfig/network/{routes,ifroute-*}
Itt van megadva a TCP/IP-csomagok statikus útválasztása. A különböző rendszerek
által igényelt statikus utak az /etc/sysconfig/network/routes fájlban adhatók
meg: a gép felé menő utak, a gép felé átjárón keresztül menő utak és a hálózat felé menő
utak. Minden egyedi útválasztást igénylő csatolóhoz adjon meg egy további konfigurációs fájlt: /etc/sysconfig/network/ifroute-*. A * helyére írja be a csatoló
nevét. Az útválasztási konfigurációs fájlok bejegyzései az alábbi módon néznek ki:
# Destination
#
127.0.0.0
204.127.235.0
default
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Dummy/Gateway

Netmask

Device

0.0.0.0
0.0.0.0
204.127.235.41

255.255.255.0
255.255.255.0
0.0.0.0

lo
eth0
eth0

207.68.156.51
192.168.0.0

207.68.145.45
207.68.156.51

255.255.255.255
255.255.0.0

eth1
eth1

Az út célját az első oszlop tartalmazza. Ez az oszlop tartalmazhatja egy hálózat vagy
gép IP-címét, illetve elérhető névkiszolgálók esetén a teljes képzésű hálózati vagy
gépnevet.
A második oszlop az alapértelmezett átjárót tartalmazza, vagy egy olyan átjárót, amelyen
keresztül egy gép vagy hálózat elérhető. A harmadik oszlop egy átjáró mögötti hálózatok
vagy gépek hálózati maszkját tartalmazza. Egy átjáró mögötti gép maszkja például
255.255.255.255 lehet.
A utolsó oszlop a helyi géphez csatlakozott hálózatok számára fontos, mint amilyen a
loopback, Ethernet, ISDN, PPP és dummy eszköz. Itt meg kell adni az eszköz nevét.
Egy (opcionális) ötödik oszlop segítségével megadható az út típusa. Azoknak az oszlopoknak, amelyek nem szükségesek, mínusz jelet (-) kell tartalmazniuk annak biztosítása
érdekében, hogy az elemző megfelelően értelmezze a parancsot. További részleteket a
routes(5) man oldal tartalmaz.

/etc/resolv.conf
Ebben a fájlban van megadva a domain, amelyhez a gép tartozik (search kulcsszó).
Az elérendő névkiszolgáló állapotát is megjeleníti (nameserver kulcsszó). Több
domainnév is megadható. Egy nem teljes képzésű név feloldásakor kísérlet történik
egy ilyen név létrehozására az egyes search bejegyzések csatolásával. Több névkiszolgáló több sor használatával adható meg, amelyek mindegyike a nameserver
kulcsszóval kezdődik. A megjegyzések elé tegyen # jelet. A YaST beírja a megadott
névkiszolgálót ebbe a fájlba. A 30.5. példa - /etc/resolv.conf (677. oldal) bemutatja, hogyan nézhet ki egy /etc/resolv.conf fájl.
30.5 példa /etc/resolv.conf

# Our domain
search example.com
#
# We use sun (192.168.0.20) as nameserver
nameserver 192.168.0.20
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Néhány szolgáltatás, mint például a pppd (wvdial), ipppd (isdn), dhcp (dhcpcd
és dhclient), pcmcia és hotplug, módosítja az /etc/resolv.conf fájlt a
modify_resolvconf parancsfájllal. Ha az /etc/resolv.conf fájlt a parancsfájl
ideiglenesen módosította, akkor egy előre megadott megjegyzést, amely a módosító
szolgáltatással kapcsolatos információt biztosítja, az eredeti fájl biztonsági mentésének
helyét, és az automatikus módosítási mechanizmus kikapcsolásának módját tartalmazza.
Ha az /etc/resolv.conf fájl többször módosításra került, akkor a fájl a módosításokat beágyazott formában tartalmazza. Ezek tisztán eltávolíthatók még abban az
esetben is, ha az eltávolítás sorrendje eltér a módosításokétól. A szolgáltatások, amelyeknek szükségük van erre a rugalmasságra: isdn, pcmcia és hotplug.
Ha egy szolgáltatás nem normál, tiszta módon áll le, a modify_resolvconf segítségével visszaállítható az eredeti fájl. Rendszerindításkor ellenőrzésre kerül, hogy maradt-e nem eltávolított, módosított resolv.conf például rendszerösszeomlás után,
és ez esetben az eredeti (nem módosított) resolv.conf visszaállításra kerül.
A YaST a modify_resolvconf check parancs segítségével ellenőrzi, hogy a
resolv.conf módosítva lett-e, majd figyelmezteti a felhasználót, hogy ezek a módosítások a fájl visszaállítása után elvesznek. Ettől eltekintve a YaST nem használja a
modify_resolvconf fájlt, amely azt jelenti, hogy a resolv.conf YaST segítségével történő módosításának hatása megegyezik a kézi módosításéval. Mindkét
esetben a módosítások hatása állandó. Az említett szolgáltatások által igényelt módosítások csak ideiglenesek.

/etc/hosts
Ebben a fájlban (30.6. példa - /etc/hosts (678. oldal)) az IP-címek gépnevekhez
vannak rendelve. Ha nincs névkiszolgáló, akkor minden gépet, amelyen be van állítva
IP-kapcsolat, fel kell itt tüntetni. A fájlban minden géphez adjon meg egy sort, amely
az IP-címet, a teljes képzésű gépnevet és a gépnevet tartalmazza. Az IP-címnek a sor
elején kell lennie és a bejegyzéseket üres helyek és tabulátorok tagolják. A megjegyzések
előtt mindig # jel található.
30.6 példa /etc/hosts

127.0.0.1 localhost
192.168.0.20 sun.example.com sun
192.168.0.1 earth.example.com earth
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/etc/networks
A hálózati nevek itt átalakításra kerülnek hálózati címekké. A formátum a hosts
fájlhoz hasonló azzal a kivétellel, hogy a hálózati nevek megelőzik a címeket. Lásd:30.7.
példa - /etc/networks (679. oldal)
30.7 példa /etc/networks

loopback
localnet

127.0.0.0
192.168.0.0

/etc/host.conf
A névfeloldást – a gép- és hálózati nevek lefordítását a resolver könyvtáron keresztül
– ez a fájl vezérli. Ezt a fájlt csak a libc4 vagy libc5 függvénytárhoz csatolt programok
használják. Az aktuális glibc programok esetén tekintse meg az /etc/nsswitch
.conf beállításait. A paraméternek mindig egyedül kell állnia a saját sorában. A
megjegyzéseket # jel előzi meg. 30.6. táblázat - Az /etc/host.conf paraméterei (679. oldal)
táblázat a használható paramétereket jeleníti meg. Egy minta /etc/host.conf fájlt
mutat be a 30.8. példa - /etc/host.conf (680. oldal).
30.6 táblázat Az /etc/host.conf paraméterei
order hosts, bind

Meghatározza, hogy a szolgáltatások milyen sorrendben érik
el a névfeloldást. A használható argumentumok (üres hellyel
vagy vesszőkkel elválasztva):
hosts: Az /etc/hosts fájlt keresi
bind: Hozzáfér egy névkiszolgálóhoz
nis: NIS-t használ

multi on/off

Azt határozza meg, hogy az /etc/hosts fájlban megadott
gép rendelkezhet-e több IP-címmel.
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nospoof on spoofa- Ezek a paraméterek a névkiszolgáló hamisítására vannak hatással, de ettől eltekintve nem befolyásolják a hálózati konfigulert on/off
rációt.
trim tartománynév

A gépnévfeloldás után a megadott tartománynév le van választva a gépnévtől (feltéve, hogy a gépnév tartalmazta a tartománynevet). Ez az opció akkor hasznos, ha csak a helyi tartomány
nevei vannak az /etc/hosts fájlban, de a csatolt tartományneveket továbbra is fel kell ismerni.

30.8 példa /etc/host.conf

# We have named running
order hosts bind
# Allow multiple addrs
multi on

/etc/nsswitch.conf
A GNU C Library 2.0 bevezetése együtt jár a Name Service Switch (NSS) bevezetésével.
Részletes információt az nsswitch.conf(5) kézikönyvoldala és a The GNU C
Library Reference Manual tartalmaz.
A lekérdezések sorrendje az /etc/nsswitch.conf fájlban van megadva. A 30.9.
példa - /etc/nsswitch.conf (681. oldal) egy példa nsswitch.conf fájlt mutat.
A megjegyzéseket a # jel vezeti be. Ebben a példában a hosts adatbázis alatti bejegyzések azt jelentik, hogy kérés lett küldve DNS-en keresztül az /etc/hosts (fájlok)
fájlhoz.
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30.9 példa /etc/nsswitch.conf

passwd:
group:

compat
compat

hosts:
networks:

files dns
files dns

services:
protocols:

db files
db files

netgroup:
automount:

files
files nis

Az NSS-en keresztül elérhető „adatbázisok” listája: 30.7. táblázat - Az /etc/nsswitch.conf
fájlon keresztül elérhető adatbázisok (681. oldal). Ezen felül az automount,
bootparams, netmasks és publickey várható a közeli jövőben. Az NSS adatbázisok konfigurációs beállításait tekinti át a 30.8. táblázat - NSS-„adatbázisok” beállítási lehetőségei (682. oldal).
30.7 táblázat Az /etc/nsswitch.conf fájlon keresztül elérhető adatbázisok
aliasok

A sendmail által megvalósított levél aliasok; lásd: man 5
aliases.

ethers

Ethernet-címek.

group

Felhasználói csoportok, a getgrent használja. Lásd még a
group man kézikönyvoldalát.

hosts

Gépnevek és IP-címek, a gethostbyname és hasonló
funkciók használják.

netgroup

Érvényes gép- és felhasználói listák a hálózatban a hozzáférési
jogosultságok vezérléséhez; lásd: netgroup(5) man oldal.

networks

A getnetent által használt hálózatnevek és címek.

passwd

A getpwent által használt felhasználói jelszavak; lásd a
passwd(5) kézikönyvoldalát.
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protocols

A getprotoent által használt hálózati protokollok; lásd a
protocols(5) kézikönyvoldalát.

rpc

A getrpcbyname és hasonló funkciók által használt távoli
eljáráshívásnevek és címek.

services

A getservent által használt hálózati szolgáltatások.

shadow

A getspnam által használt shadow-jelszavak és felhasználók;
lásd a shadow(5) kéizkönyvoldalát.

30.8 táblázat NSS-„adatbázisok” beállítási lehetőségei
files

fájlok, például az /etc/aliases közvetlen elérése

db

elérés adatbázison keresztül

nis, nisplus

NIS, lásd még: 33. fejezet - A NIS használata (705. oldal)

dns

csak a hosts és networks kiterjesztéseként használható

compat

csak a passwd, shadow, és group kiterjesztéseként
használható

/etc/nscd.conf
Ez a fájl állítja be az nscd-t (name service cache daemon, névkiszolgáló-gyorsítótárdémon). Lásd az nscd(8) és nscd.conf(5) kézikönyvoldalát. Alapértelmezés szerint
a passwd és groups rendszerbejegyzéseit az nscd ideiglenesen tárolja. Ez a címtárszolgáltatások – például NIS és LDAP – teljesítménye miatt fontos, mivel ellenkező
esetben a hálózati kapcsolatot kell használni a nevek és csoportok eléréséhez A hosts
alapértelmezés szerint nem kerül ideiglenesen tárolásra, mivel az nscd-nek a gépeket
ideiglenesen tároló mechanizmusa miatt a helyi rendszer nem tud megbízni a normál
és visszirányú ellenőrzésekben. Ahelyett, hogy az nscd tároltatná ideiglenesen a neveket,
állítson be egy ideiglenes tárolást végző DNS-kiszolgálót.
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A passwd ideiglenes tárolása aktív, akkor általában tizenöt másodpercig tart az újonnan
hozzáadott helyi felhasználó felismerése. A várakozási idő lecsökkenthető, ha az nscdt az rcnscd restart parancs segítségével újraindítja.

/etc/HOSTNAME
A gépnevet tartalmazza a csatolt tartománynév nélkül. Ezt a fájlt számos parancsfájl
olvassa a gép indulása során. Elképezlhető, hogy csak egy sort tartalmaz, amelyben a
gépnév van beállítva.

30.6.2 A konfiguráció tesztelése
A konfigurációt a konfigurcáiós fájlba írás előtt tesztelheti. Állítsa be a tesztkonfigurációt az ip parancs segítségével. A kapcsolat a ping paranccsal tesztelhető. A régi
konfigurációs eszközök, az ifconfig és a route, szintén rendelkezésre áll.
Az ip, ifconfig és a route parancs közvetlenül módosítja a hálózati konfigurációt
a konfigurációs fájlba való mentés nélkül. Ha a konfigurációt nem a megfelelő konfigurációs fájlokban adta meg, akkor a módosított hálózati konfiguráció a rendszer újraindításakor elveszik.

Hálózati csatoló beállítása ip-vel
Az ip az útválasztás, a hálózati eszközök, az irányelv-továbbítás és a csatornák megjelenítésére és beállítására szolgáló eszköz. A régebbi eszközök, az ifconfig és a route
helyettesítésére alakították ki.
Az ip nagyon összetett eszköz. Az általános szintaxis: ip opciók objektum
parancs. A következő objektumok használhatók:
link
Az objektum egy hálózati eszközt ábrázol.
address
Az objektum az eszköz IP-címét ábrázolja.
neighbour
Az objektum egy ARP vagy NDISC gyorsítótár-bejegyzést ábrázol.
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route
Az objektum az útválasztási tábla bejegyzést ábrázolja.
rule
Az objektum az útválasztási irányelv adatbázisban lévő szabályt ábrázolja.
maddress
Az objektum egy multicast-címet ábrázol.
mroute
Az objektum egy multicast útválasztási gyorsítótár bejegyzést ábrázol.
tunnel
Az objektum IP-n keresztüli alagutat ábrázol.
Ha nincs parancs megadva, akkor az alapértelmezett parancs kerül felhasználásra. Ez
általában a list.
Módosítsa az eszköz állapotát az ip link set eszköznév parancs paranccsal.
Az eth0 eszköz letiltásához például adja ki az ip link seteth0 down parancsot.
Az újbóli aktiváláshoz használja az ip link seteth0 up parancsot.
Az eszközt aktiválás után beállíthatja. Az IP-cím beállításához használja az ip addr
add ip_cím + dev eszköznév parancsot. Az eth0 csatolóhoz 192.168.12.154/30
beállítása például normál üzenetszórással (brd opció) az alábbi módon történhet: adja
ki az ip addr add 192.168.12.154/30 brd + dev eth0 parancsot.
Működő kapcsolathoz az alapértelmezett átjárót is be kell állítani. A rendszer átjárójának
beállításához adja ki az ip route get átjáró_ip_címe parancsot. Az IP-cím
másik címre fordításához használjon nat-ot: az ip route add
nat ip_cím via másik_ip_cím.
Az összes eszköz megjelenítéséhez használja az ip link ls parancsot. Ha csak a
futó csatolókat kívánja megjeleníteni, akkor használja az ip link ls up parancsot.
Az eszköz csatolóstatisztikájának kinyomtatásához adja ki az ip -s link
ls eszköznév parancsot. Az eszközök címének megjelenítéséhez adja ki az ip
addr parancsot. Az ip addr kimenetében az eszközök MAC-címével kapcsolatos
információt is talál. Az összes út megjelenítéséhez használja az ip route show
parancsot.
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Az ip használatával kapcsolatos információért adja ki az ip help parancsot, vagy tekintse meg az ip(8) kézikönyvoldalát. A help opció az összes ip objektumhoz rendelkezésre áll. Ha például az ip addr súgóját kívánja elolvasni, akkor adja ki az
ip addr help parancsot. Az ip leírása az /usr/share/doc/packages/
iproute2/ip-cref.pdf fájlban található.

Kapcsolat tesztelése a ping paranccsal
A ping parancs az általános eszköz a TCP/IP kapcsolat működésének tesztelésére. Ez
az ICMP protokollal kis adatcsomagot, ECHO_REQUEST datagramot küld a célgépnek,
és azonnal választ kér. Ha ez működik, akkor a ping egy üzenetet jelenít meg, amely
jelzi, hogy a hálózati kapcsolat alapszinten működik.
A ping nem csak a két számítógép közötti kapcsolat működését teszteli. A kapcsolat
minőségével kapcsolatos alapszintű információt is biztosít. A 30.10. példa - A ping
parancs kimenete (685. oldal) példát mutat a ping kimenetére. A sorok – az első kivételével – az átvitt csomagokkal, csomagvesztéssel és a ping teljes futási idejével kapcsolatos kapcsolatos adatokat tartalmaznak.
Célként megadhat gépnevet vagy IP-címet, például: ping example.com vagy
ping 130.57.5.75. A program addig küld csomagokat, amíg meg nem nyomja a
Ctrl + C billentyűkombinációt.
Ha csak a kapcsolat működését kívánja ellenőrizni, akkor a -c kapcsolóval korlátozhatja
a csomagok számát. A ping három csomagra korlátozásához például adja ki a ping -c
3 192.168.0 parancsot.
30.10 példa A ping parancs kimenete
ping -c 3 example.com
PING example.com (130.57.5.75) 56(84) bytes of data.
64 bytes from example.com (130.57.5.75): icmp_seq=1 ttl=49 time=188 ms
64 bytes from example.com (130.57.5.75): icmp_seq=2 ttl=49 time=184 ms
64 bytes from example.com (130.57.5.75): icmp_seq=3 ttl=49 time=183 ms
--- example.com ping statistics --3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/mdev = 183.417/185.447/188.259/2.052 ms

Az alapértelmezett időtartam a két csomag között egy másodperc. Az időtartam a ping
-i kapcsolójával módosítható. A ping időtartamának tíz másodpercre növeléséhez adja
ki a ping -i 10 192.168.0 parancsot.
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Több hálózati eszközzel rendelkező rendszerben hasznos lehet a ping csomagot adott
csatolócímen keresztül küldeni. Ehhez használja a -I kapcsolót a kiválasztott eszköz
nevével, például: ping -I wlan1 192.168.0.
A ping parancs kapcsolóival és használatával kapcsolatos információért adja ki a
ping -h parancsot, vagy tekintse meg a ping (8) kézikönyvoldalát.

Hálózat beállítása az ifconfig segítségével
Az ifconfig egy hagyományos hálózatkonfigurációs eszköz. Az ip-vel ellentétben
ez csak csatolókonfigurációhoz használható. Az útválasztás beállításához használja a
route parancsot.
MEGJEGYZÉS: ifconfig és ip
Az ifconfig program elavult. Használja inkább az ip programot.
Argumentumok nélkül az ipconfig az aktuális aktív csatolók állapotát mutatja meg. Az
ábrán (30.11. példa - Az ifconfig parancs kimenete (687. oldal)) láthatóan az ifconfig
jó elrendezésű és részletes kimenettel rendelkezik. A kimenet az eszköz MAC-címével
kapcsolatos adatokat is tartalmaz. Ez a HWaddr érték az első sorban.
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30.11 példa Az ifconfig parancs kimenete
eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:74:98:ED:51
inet6 addr: fe80::208:74ff:fe98:ed51/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:634735 errors:0 dropped:0 overruns:4 frame:0
TX packets:154779 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:162531992 (155.0 Mb) TX bytes:49575995 (47.2 Mb)
Interrupt:11 Base address:0xec80

lo

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8559 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:533234 (520.7 Kb) TX bytes:533234 (520.7 Kb)

wlan1

Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:2E:52:3B:1D
inet addr:192.168.2.4 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20e:2eff:fe52:3b1d/64 Scope:Link
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:50828 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43770 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:45978185 (43.8 Mb) TX bytes:7526693 (7.1 Mb)

Az ifconfig használatával és kapcsolóival kapcsolatos információért adja ki az
ifconfig -h parancsot, vagy használja az ifconfig (8) kézikönyvoldalát.

Útválasztás beállítása a route paranccsal
A route az IP útválasztási tábla kezelésére szolgáló program. Ennek segítségével
megjeleníthető az útválasztási konfiguráció, illetve utak vehetők fel és távolíthatók el.
MEGJEGYZÉS: route és ip
A route program elavult. Használja inkább az ip-t.
A route különösen akkor hasznos, ha az útválasztási konfigurációval kapcsolatos gyors
és érthető adatokra van szüksége az útválasztással kapcsolatos problémák meghatározásához. Az aktuális útválasztási konfiguráció megjelenítéséhez adja ki a route -n
parancsot root felhasználóként.
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30.12 példa A route -n parancs kimenete

route -n
Kernel IP routing table
Destination
Gateway
10.20.0.0
*
link-local
*
loopback
*
default
styx.exam.com

Genmask
255.255.248.0
255.255.0.0
255.0.0.0
0.0.0.0

Flags
U
U
U
UG

MSS
0
0
0
0

Window
0
0
0
0

irtt
0
0
0
0

Iface
eth0
eth0
lo
eth0

A route használatával és kapcsolóival kapcsolatos információért adja ki a route -h
parancsot, vagy tekintse meg a route (8) kézikönyvoldalát.

30.6.3 Indító parancsfájlok
A fentebb említett konfigurációs beállítási fájloktól függetlenül számos parancsfájl létezik, amely hálózati programot tölt be a gép rendszerindítása alatt. Ezek azonnal elindulnak, amint a gép az egyik többfelhasználós futási szintre kapcsol. A parancsfájlok
egy részének leírása: 30.9. táblázat - Néhány indító parancsfájl a hálózati programokhoz
(688. oldal).
30.9 táblázat Néhány indító parancsfájl a hálózati programokhoz
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/etc/init.d/
network

Ez a parancsfájl kezeli a hálózati csatolók beállítását.
A hardvert az /etc/init.d/coldplug szolgáltatásnak már inicializálnia kellett (a hotplug parancson
keresztül). Ha a network szolgáltatás nem lett elindítva, akkor a hotplug-alrendszeren keresztüli beillesztéskor nem kerülnek megvalósításra hálózati csatolók.

/etc/init.d/inetd

Elindítja a xinetd-t. A xinetd a kiszolgálószolgáltatásokat elérhetővé tudja tenni a rendszeren. Egy FTP kapcsolat kezdeményezésekor például el tudja indítani a
vsftpd-t.

/etc/init.d/
portmap

Elindítja az RPC-kiszolgáló számára szükséges portleképezőt, például egy NFS-kiszolgálót.
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/etc/init.d/
nfsserver

Elindítja az NFS kiszolgálót.

/etc/init.d/
postfix

Vezérli a postfix folyamatot.

/etc/init.d/ypserv Elindítja a NIS-kiszolgálót.
/etc/init.d/ypbind Elindítja a NIS-klienst.

30.7 Az smpppd behícósegéd
Sok otthoni felhasználó nem rendelkezik dedikált Internet-kapcsolattal. Ehelyett általában
behívó kapcsolatot használnak. A behívási módszertől függően (ISDN vagy DSL) a
kapcsolatot az ipppd vagy a pppd vezérli. Az Internetre feljelentkezéshez alig kell többet
tenni, mint elindítani helyesen ezeket a programokat.
Ha átalánydíjas kapcsolattal rendelkezik, ami nem jelent többletköltséget behívásos
kapcsolat esetén sem, egyszerűen indítsa el a megfelelő démont. A behívásos kapcsolat
egy KDE-kisalkalmazás vagy a parancssori felület segítségével felügyelhető. Ha az
internetes átjáró nem a saját gép, akkor lehet, hogy a behívásos kapcsolatot egy hálózati
gép segítségével kívánja irányítani.
Itt kerül a képbe az smpppd. Egységes felületet biztosít a segédprogramok számára és
két irányban működik. Először is beprogramozza a szükséges pppd-t vagy ipppd-t és
vezérli azok behívási tulajdonságait. Másodszor a felhasználói programok számára elérhetővé teszi a különböző szolgáltatókat és továbbít bizonyos információkat a kapcsolat
aktuális állapotával kapcsolatban. Mivel az smpppd hálózaton keresztül is vezérelhető,
egy magánjellegű alhálózatban teljesen megfelel a munkaállomásról az Internet felé
irányuló behívó kapcsolatok kezelésére.

30.7.1 Az smpppd beállítása
A YaST automatikusan beállítja az smpppd által biztosított kapcsolatokat. A tényleges
behívóprogramok, a KInternet és cinternet szintén előre beállításra kerültek. Kézi beál-
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lításra csak az smpppd olyan további funkcióinak beállításához van szükség, mint például a távoli vezérlés.
Az smpppd konfigurációs fájlja az /etc/smpppd.conf. Alapértelmezés szerint ez
nem engedélyezi a távoli vezérlést. A konfigurációs fájl legfontosabb beállításai:
open-inet-socket = yes|no
Az smpppd hálózatról történő vezérléséhez ezt a beállítást yes értékre kell állítani.
Az smpppd a 3185-ös porton figyel. Ha a paraméter értéke yes, akkor a
bind-address, host-range és password paramétert is megfelelően be
kell állítani.
bind-address = ip-cím
Ha a gép több IP-címmel rendelkezik, akkor ennek a paraméternek a használata
határozza meg, hogy az smpppd-nek mely IP-címen kell fogadnia a kapcsolatokat.
Alapértelmezésben a rendszer az összes porton figyel.
host-range = min ip max ip
A host-range paraméter egy hálózati tartományt ad meg. A tartományon belüli
IP-címmel rendelkező gépek számára engedélyezett a hozzáférés az smpppd-hez.
A tartományon kívüli gépek hozzáférése le van tiltva.
password = jelszó
Jelszó hozzárendelésével a kliensek hozzáférése korlátozható a hitelesített gépekre.
Mivel azonban ez egy sima szövegű jelszó, nem szabad túlbecsülni az általa nyújtott
biztonságot. Ha nincs jelszó megadva, akkor az összes kliens hozzáférhet az
smpppd-hez.
slp-register = yes|no
Ezzel a paraméterrel az smpppd szolgáltatás meghirdethető a hálózatban SLP protokollon keresztül.
Az smpppd-vel kapcsolatos információ az smpppd(8) és smpppd.conf(5) kézikönyvoldalon érhető el.
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30.7.2 Kinternet, cinternet és qinternet
beállítása távoli használathoz
A kinternet, cinternet és qinternet segítségével vezérelhető a helyi vagy távoli smpppd.
A cinternet a grafikus Kinternet parancssori megfelelője. A qinternet alapvetően
ugyanaz, mint a kinternet, de nem használja a KDE függvénytárakat, így KDE nélkül
is használható és külön kell telepíteni. Ezeknek a segédprogramoknak a távoli smpppdvel való használatához kézzel vagy a kinternet segítségével módosítsa az /etc/
smpppd-c.conf konfigurációs fájlt. Ez a fájl csak három beállítást tartalmaz:
sites = helyek listája
Itt kell megadni a felületek számára, hogy az smpppd-t hol kell keresni. A felületek
az itt megadott sorrendben próbálják végig a lehetőségeket. A local (helyi) beállítás a helyi smpppd-vel való kapcsolat létesítését írja elő. A gateway az átjárón
lévő smpppd-re mutat. A kapcsolatot a config-file server részében megadott
módon kell kialakítani. Az slp a felületeket egy SLP-n keresztül megtalált smpppdhez kapcsolódásra készteti.
server = kiszolgáló
Itt adja meg azt a gépet, amelyen az smpppd fut.
password = jelszó
Adja meg az smpppd-hez kiválasztott jelszót.
Ha az smpppd aktív, akkor most már megpróbálhat csatlakozni hozzá, például a
cinternet --verbose --interface-list parancs segítségével. Ha itt nehézségei vannak, akkor tekintse meg az smpppd-c.conf(5) és cinternet(8)
kézikönyvoldalt.
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31

SLP-szolgáltatások a
hálózatban

Az SLP-t (Service Location Protocol, szolgáltatáshely-protokoll) a helyi hálózatban
lévő hálózati kliensek beállításának egyszerűsítésére fejlesztették ki. A hálózati kliens
beállításához, a szükséges szolgáltatásokat is beleértve, az adminisztrátornak részletesen
ismernie kell a hálózat kiszolgálóit. Az SLP értesíti az adott szolgáltatás elérhetőségéről
a helyi hálózat minden kliensét. Az SLP-t támogató alkalmazások fel tudják használni
a szétosztott információt és automatikusan beállíthatók.
A SUSE Linux Enterprise® támogatja az SLP-n keresztül kínált telepítési források
használatát a telepítéshez, és számos integrált SLP-támogatással rendelkező rendszerszolgáltatást biztosít. A YaST és Konqueror egyaránt rendelkezik a megfelelő bemeneti
felülettel az SLP-hez. Az SLP használatával központi szolgáltatások biztosíthatók a
hálózati kliensek számára: például egy telepítőkiszolgáló, fájlkiszolgáló vagy nyomtatókiszolgáló.
FONTOS: SLP-támogatás SUSE Linux Enterprise alatt
Az SLP-támogatást kínáló szolgáltatások a következők: cupsd, rsyncd, ypserv,
openldap2, openwbem (CIM), ksysguardd, saned, kdm vnc login, smpppd,
rpasswd, postfix és sshd (fishen keresztül).

31.1 Az SLP aktiválása
Ha szolgáltatásokat kíván nyújtani, az slpd-nek futnia kell a rendszerben, azonban, ha
csak szolgáltatáskéréseket kíván küldeni, nem kell elindítani a démont. A SUSE Linux
Enterprise alatt futó legtöbb szolgáltatáshoz hasonlóan az slpd démont is külön iniciaSLP-szolgáltatások a hálózatban
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lizációs parancsfájlok vezérlik. A démon alapértelmezés szerint inaktív. Ha egy munkamenet idejére kívánja aktiválni, akkor az elindításhoz futtassa az rcslpd start
parancsot root felhasználóként, leállításához pedig az rcslpd stop parancsot. A
restart vagy status paraméter használatával hajtson végre újraindítást vagy állapotellenőrzést. Ha az slpd-nek alapértelemzés szerint aktívnak kell lennie, akkor engedélyezze az slpd-t a YaST Rendszer > Rendszerszolgáltatások (futási szint) menüpontjával, vagy futtassa le az insserv slpd parancsot egyszer root felhasználóként.
Ez automatikusan felveszi az slpd-t a rendszer indításakor elindítandó szolgáltatások
közé.

31.2 SLP felhasználói felületek SUSE
Linux Enterprise-ban
Az SLP által a hálózatban biztosított szolgáltatások megkereséséhez használja az SLP
felhasználói felületet. A SUSE Linux Enterprise számos felhasználói felületet tartalmaz:
slptool
Az slptool egy egyszerű parancssori program SLP-kérések kiadására a hálózatban,
vagy egyedi szolgáltatások meghirdetésére. Az slptool --help parancs felsorolja az összes rendelkezésre álló lehetőséget és funkciót. Az slptool az SLP-adatokat
feldolgozó parancsfájlokból is meghívható.
YaST SLP-böngésző
A YaST-nak része egy külön SLP-böngésző is, amely a helyi hálózatban SLP-vel
meghirdetett szolgáltatásokat fadiagram formájában jeleníti meg a Hálózati szolgáltatások > SLP-böngésző menüpont alatt.
Konqueror
Ha hálózati böngészőnek használjuk, a Konqueror képes a helyi hálózat összes
rendelkezésre álló SLP-szolgáltatásának megjelenítésére az slp:/ protokolljelöléssel. A megfelelő szolgáltatással kapcsolatos részletes információért kattintson
a főablakban lévő ikonokra. Ha a Konquerort service:/ protokolljelöléssel
használja, kattintson egyszer a böngészőablak megfelelő ikonjára a kapcsolat
megteremtéséhez a kiválasztott szolgáltatással.
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31.3 Szolgáltatások biztosítása SLP
segítségével
A SUSE Linux Enterprise számos alkalmazása rendelkezik már integrált SLP támogatással a libslp függvénytár használatával. Ha egy szolgáltatás nem SLP-támogatással
került lefordításra, akkor az alábbi módszerek egyikével tehető elérhetővé:
Statikus regisztráció az /etc/slp.reg.d könyvtárban
Minden új szolgáltatáshoz hozzon létre egy külön regisztrációs fájlt. A következő
példában egy lapolvasó szolgáltatás regisztrálására szolgáló fájl látható:
## Register a saned service on this system
## en means english language
## 65535 disables the timeout, so the service registration does
## not need refreshes
service:scanner.sane://$HOSTNAME:6566,en,65535
watch-port-tcp=6566
description=SANE scanner daemon

A fájl legfontosabb sora a szolgáltatás URL-jét tartalmazó sor, amely a service:
szóval kezdődik. Ez tartalmazza a szolgáltatástípust (scanner.sane) és a címet,
amelyen a szolgáltatás elérhető a kiszolgálón. A $HOSTNAME automatikusan behelyettesítésre kerül a teljes gépnévvel. Ezután a megfelelő szolgáltatás TCP-portjának a neve következik kettősponttal elválasztva. Ezt követően adja meg a szolgáltatás nyelvét és a regisztráció időtartamát másodpercben. Ezeket a szolgáltatás
URL-jétől vesszővel kell elválasztani. A regisztráció időtartamának 0 és 65535
közötti értéknek kell lennie. A 0 megakadályozza a regisztrációt. A 65535 megszünteti az összes korlátozást.
A regisztrációs fájl a watch-tcp-port és description változót is tartalmazza. A watch-tcp-port ahhoz köti az SLP-szolgáltatás meghirdetését, hogy a
megfelelő szolgáltatás aktív-e (az slpd ellenőrzi a szolgáltatás állapotát). A második
változó a szolgáltatás pontosabb leírását tartalmazza, ami a megfelelő böngészőkben
meg is jeleníthető.
Statikus regisztráció az /etc/slp.reg használatával
Az egyetlen különbség az /etc/slp.reg.d könyvtárnál alkalmazott eljáráshoz
az, hogy minden szolgáltatás egy központi fájlban kerül csoportosításra.
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Dinamikus regisztráció az slptool segítségével
Ha egy szolgáltatást az SLP-hez egyedi parancsfájlokból kell regisztrálni, akkor
használja az slptool parancssori felületet.

31.4 További információ
Az alábbi forrásokból további információhoz juthat az SLP-vel kapcsolatban:
RFC 2608, 2609, 2610
Az RFC 2608 általában az SLP definíciójával foglalkozik. Az RFC 2609 a használt
szolgáltatási URL-ek szintaxisával foglalkozik részletesebben, az RFC 2610 pedig
az SLP-n keresztül megvalósított DHCP-vel.
http://www.openslp.org/
Az OpenSLP projekt honlapja.
/usr/share/doc/packages/openslp
Ez a könyvtár tartalmazza az SLP-hez rendelkezésre álló összes dokumentációt, a
SUSE Linux Enterprise-ot részletesen ismertető README.SuSE fájlt is beleértve,
továbbá a fent említett RFC-ket és a két bevezető HTML dokumentumot is beleértve.
Az SLP funkciókat használni kívánó programozóknak érdemes telepíteni az
openslp-devel csomagot a Programmers Guide megtekintéséhez.
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32

Időszinkronizálás NTP-vel

Az NTP (Network Time Protocol) a rendszer idejének hálózaton keresztüli szinkronizálására szolgáló protokoll. Az első lehetőség, hogy a gép lekéri az időt egy megbízható
időforrásnak számító kiszolgálóról. A második lehetőség, hogy a gép maga is időforrásként működik a hálózat más számítógépei számára. Tehát az NTP feladata az abszolút
idő fenntartása és a rendszeridő szinkronizálása a hálózat összes gépén.
A pontos rendszeridő fenntartása számos helyzetben fontos. A beépített hardveróra
(BIOS) gyakran nem felel meg az alkalmazások – például adatbázisok – követelményeinek. A rendszeridő kézi javítása számos problémához vezethet, egy visszafelé ugrás
például a kritikus alkalmazások hibás működését eredményezheti. A hálózatban általában
az összes gép rendszeridejét szinkronizálni kell, de a kézi időbeállítás nem jó megközelítés. Az xntp megfelelő mechanizmust biztosít e problémák megoldásához. A hálózat
megbízható időkiszolgálói segítségével folyamatosan kiigazítja a rendszeridőt. Lehetővé
teszi továbbá a helyi referenciaórák – például rádióvezérelt órák – használatát.
MEGJEGYZÉS
Az Active Directory segítségével végzett időszinkronizálás engedélyezéséhez
kövesse az alábbi utasításokat: Csatlakozás egy AD-tartományhoz (331. oldal).
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32.1 NTP-kliens beállítása YaST
segítségével
Az xntp előre megadott beállítása, hogy időreferenciaként a számítógép saját óráját
használja. A BIOS-óra használata azonban csak tartalék megoldás arra az esetre, ha
nem áll rendelkezésre pontosabb időforrás. A YaST megkönnyíti az NTP-kliens beállítását. Tűzfal nélküli rendszer esetén használja a gyors vagy a szakértői beállítást. Tűzfallal védett rendszer esetén a szakértői beállítás meg tudja nyitni a SuSEfirewall2
szükséges portjait.

32.1.1 NTP-kliens gyors beállítása
Az NTP-kliens gyors beállítása (Hálózati szolgáltatások > NTP beállítás) mindössze
két párbeszédablakból áll. Az első párbeszédablakban állítsa be az xntpd indítási módját
és a lekérdezendő kiszolgálót. Ahhoz, hogy az xntpd a rendszerindításkor automatikusan
elinduljon, kattintson a Rendszertöltés közben menüpontra. Majd adja meg az NTP-kiszolgáló beállítások értékeit. Ha nem tud helyi időkiszolgálót használni, kattintson a
Véletlen kiszolgáló használata a pool.ntp.org-ból pontra, illetve a második párbeszédablak megnyitásához, amelyben a hálózathoz legmegfelelőbb időkiszolgáló választható
ki, kattintson a Kiválasztás gombra.
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32.1 ábra YaST: NTP-kliens beállítása

A részletes kiszolgálókiválasztás párbeszédablakban adja meg, hogy az időszinkronizálás
a helyi hálózat időkiszolgálója (Helyi NTP-kiszolgáló) segítségével történjen, vagy egy,
a helyi időzónát kezelő internetes időkiszolgálóval (Nyilvános NTP-kiszolgáló). Helyi
időkiszolgáló esetén kattintson a Kikeresés menüpontra; ez elindít egy, a hálózat rendelkezésre álló időkiszolgálóira vonatkozó SLP-lekérdezést. A keresési eredmények
listájában válassza ki a legmegfelelőbb időkiszolgálót és az OK gomb segítségével
lépjen ki a párbeszédablakból. Nyilvános időkiszolgáló esetén a Nyilvános NTP-kiszolgáló alatti listában válassza ki az országot (az időzónát) és a megfelelő kiszolgálót,
majd az OK gomb segítségével lépjen ki a párbeszédablakból. A fő párbeszédablakban
a Teszt menüpont segítségével tesztelje a kiválasztott kiszolgáló rendelkezésre állását
és a Befejezés menüponttal lépjen ki a párbeszédablakból.

32.1.2 NTP-kliens szakértői beállítása
Az NTP-kliens szakértői beállítása az NTP beállítás modul fő párbeszédablakában található Szakértői beállítás gombbal érhető el (32.1. ábra - YaST: NTP-kliens beállítása
(699. oldal)), miután a gyors beállításban leírt módon már kiválasztotta az indítási módot.
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32.2 ábra YaST: NTP-kliens összetett beállítása

A Szakértői NTP beállítás menüpontban adja meg, hogy az xntpd-t egy chroot környezetben (chroot jail) kell-e elindítani. Az NTP démon futtatása Chroot környezetben lehetőség alapértelmezésben aktív. Ez megnöveli a biztonságot egy xntpd-n keresztüli
támadás esetén, mivel megakadályozza, hogy a támadó a teljes rendszert veszélyeztesse.
Az NTP démon beállítása DHCP-n keresztül részben állítható be az NTP-kliens, hogy
DHCP-n keresztül kérje le a hálózatban rendelkezésre álló NTP-kiszolgálók listáját.
Engedélyezze a Tűzfalport megnyitása lehetőséget, ha a SuSEfirewall aktív (ez az
alapértelmezett beállítás). Ha a portot zárva hagyja, akkor nem létesíthető kapcsolat az
időkiszolgálóval.
A kiszolgálók és a kliens egyéb lekérdezendő időforrásainak listája az alsó részben
látható. A Hozzáadás, Szerkesztés és Törlés gomb segítségével igény szerint módosíthatja a listát. A Napló megtekintése gomb megnyomására megtekinthetők a kliens
naplófájljai.
Új időforrás hozzáadásához kattintson a Hozzáadás menüpontra. A következő párbeszédablakban válassza ki a forrás típusát, amellyel az időszinkronizációt végre kell
hajtani. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
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Kiszolgáló
Egy újabb párbeszédablakban (32.1.1. szakasz - NTP-kliens gyors beállítása
(698. oldal)) kiválasztható az NTP-kiszolgáló. Jelölje meg az Ezt a gépet használja
kezdeti szinkronizációra négyzetet, ha azt kívánja, hogy rendszerindításkor a kiszolgáló és a kliens között az időadatok szinkronizálásra kerüljenek. A Opciók menüpontban az xntpd további beállításai adhatók meg. Részletes információ az /usr/
share/doc/packages/xntp-doc (az xntp-doc csomag része) fájlban
található.
Társkiszolgáló
A társkiszolgáló (peer) egy olyan gép, amellyel szimmetrikus kapcsolat kerül kiépítésre: időkiszolgálóként és kliensként is működik. Ha egy kiszolgáló helyett társkiszolgálót kíván használni ugyanabban a hálózatban, akkor adja meg a megfelelő
rendszer címét. A párbeszédablak további része megegyezik a Kiszolgáló párbeszédablakkal.
Rádióóra
Ha a rendszerben rádióórát kíván használni az időszinkronizációhoz, akkor ebben
a párbeszédablakban adja meg az óra típusát, az egység számát, az eszköz nevét
és az egyéb beállításokat. Az illesztőprogram finomhangolásához válassza ki az
Illesztőprogram finomhangolása lehetőséget. A helyi rádióórák működéséről
részletes információt az /usr/share/doc/packages/xntp-doc/
refclock.html fájl tartalmaz.
Nyilvános szórás (broadcast)
Az időinformáció és a lekérdezések üzenetszórással (broadcast) is továbbíthatók
a hálózatban. Ebben a párbeszédablakban adja meg a címet, amelyre a nyilvános
üzeneteket küldeni kell. Csak akkor aktiválja a nyilvános szórást, ha van megbízható időforrás, mint amilyen például egy rádiós vezérlésű óra.
Nyilvános csomagok fogadása
Ha azt kívánja, hogy a kliens az információt nyilvános üzenetek formájában kapja
meg, akkor ezekben a mezőkben adja meg a címet, amelyről a megfelelő csomagokat
fogadni kell.

32.2 Az xntp beállítása a hálózatban
Az időkiszolgáló használatának legegyszerűbb módja egy lekérdezhető időkiszolgáló
paramétereinek beállítása. Ha például a ntp.example.com nevű időkiszolgáló elérIdőszinkronizálás NTP-vel
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hető a hálózatban, akkor adja hozzá a nevét az /etc/ntp.conf fájlhoz a következő
sor hozzáfűzésével:
server ntp.example.com

Több időkiszolgáló hozzáadásához vegyen fel további sorokat a server kulcsszóval.
Miután megtörtént az xntpd inicializálása az rcntpd start paranccsal, körülbelül
egy óráig tart az idő stabilizálása. Létrejön egy úgynevezett csúszási (drift) fájl a helyi
számítógépóra igazításához. A csúszási fájl segítségével kiszámítható a hardveróra
szisztematikus hibája. A javítás azonnal alkalmazásra kerül, és a rendszeridő nagyobb
stabilitását eredményezi.
Az NTP-mechanizmust a kliensek kétféleképp használhatják: Az első lehetőség, hogy
a kliens rendszeres időközönként lekéri az időt egy ismert kiszolgálóról. Sok kliens
esetén ez azonban nagyon nagy terhelést jelenthet a kiszolgáló számára. A második
lehetőség, hogy a kliens a hálózat üzenetszóró időkiszolgálói által küldött NTP üzenetszórási üzenetekre vár. A megközelítés hátránya, hogy a kiszolgáló minősége nem ismert,
és a rossz információt küldő kiszolgáló súlyos problémákat okozhat.
Ha az idő üzenetszórással kerül szétosztásra, akkor nincs szükség a kiszolgáló nevére.
Ebben az esetben az /etc/ntp.conf konfigurációs fájlba írja be a
broadcastclient sort. Egy vagy több ismert időkiszolgáló kizárólagos használatához a servers szóval kezdődő sorban adja meg ezeknek a nevét.

32.3 Helyi referenciaóra beállítása
Az xntp szoftvercsomag illesztőprogramokat tartalmaz helyi referenciaórák csatlakoztatásához. A támogatott órák listáját az xntp-doc csomag /usr/share/doc/
packages/xntp-doc/refclock.html fájlja tartalmazza. Minden illesztőprogramhoz egy szám van rendelve. Az xntp-ben a tényleges beállítás pszeudo IP-címek
segítségével történik. Az /etc/ntp.conf fájlban úgy vannak megadva az órák,
mintha a hálózatban lennének. Erre a célra egy speciális IP-cím van hozzájuk rendelve
127.127.t.u formátumban. A t az óra típusát jelzi és meghatározza, hogy mely illesztőprogram kerül alkalmazásra, az u pedig az egységet, amely meghatározza a
használt felületet.
Az egyedi illesztőprogramok általában speciális paraméterekkel rendelkeznek, amelyek
leírják a konfiguráció részleteit. Az /usr/share/doc/packages/xntp-doc/
drivers/driverNN.html (amelyben az NN az illesztőprogramok száma) az adott
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óratípusról ad információt. A „8-as típusú” órához (soros csatolón keresztül használt
rádiós óra) például szükség van egy kiegészítő módra, amely pontosabban leírja az órát.
A Conrad DCF77 vevőmodulok módja az 5-ös. Ahhoz, hogy ez az óra legyen az
elsődleges referencia, adja meg a prefer kulcsszót. A Conrad DCF77 vevőmodul
teljes server sora az alábbi lenne:
server 127.127.8.0 mode 5 prefer

A többi óra ugyanezt a mintát követi. Az xntp-doc csomag telepítése után az /usr/
share/doc/packages/xntp-doc könyvtárban rendelkezésre áll az xntp dokumentáció. Az /usr/share/doc/packages/xntp-doc/refclock.html fájl
hivatkozásokat biztosít az illesztőprogram-paramétereket leíró oldalakhoz.

Időszinkronizálás NTP-vel
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33

Amint a hálózat egyre több UNIX-rendszere kíván hozzáférni a közös erőforrásokhoz,
fontossá válik, hogy a felhasználói és csoportazonosítók a hálózat összes gépén megegyezzenek. A hálózatnak a felhasználók számára átlátszónak kell lennie: bármelyik
gépet is használják, mindig ugyanabban a környezetben kell, hogy találják magukat.
Ez a NIS és NFS szolgáltatások segítségével érhető el. Az NFS fájlrendszereket ajánl
ki a hálózatban (37. fejezet - Fájlrendszer megosztása NFS-sel (749. oldal)).
A NIS (Network Information Service, hálózati információs szolgáltatás) egy adatbázisszerű szolgáltatás, amely az /etc/passwd, /etc/shadow és /etc/group fájlok
tartalmához biztosít hozzáférést a hálózatokban. A NIS más célokra is használható
(például az /etc/hosts vagy /etc/services fájlok elérhetővé tételére), azonban
ez a fejezet ezzel már nem foglalkozik. Az emberek gyakran YP-ként is emlegetik a
NIS-t, mivel hasonlóan működik, mint egy hálózatos „szaknévsor” (Yellow Pages).

33.1 NIS-kliensek beállítása
Annak beállítására, hogy a munkaállomás NIS-t használjon, a YaST NIS-kliens modulja
szolgál. Adja meg, hogy a gép statikus IP-címmel rendelkezzen, vagy a DHCP által
kiadottat kapja. A DHCP a NIS-tartományt és a NIS-kiszolgálót is megadja. Statikus
IP-cím használata esetén adja meg a NIS-tartományt és a NIS-kiszolgálót kézzel. Lásd:
33.1. ábra - NIS-kiszolgáló tartományának és címének beállítása (706. oldal). A Keresés
hatására a YaST aktív NIS-kiszolgálót keres a teljes hálózaton. A helyi hálózat méretétől
függően ez időigényes folyamat lehet. A Nyilvános keresés (broadcast) parancs NISkiszolgálót keres a helyi hálózaton, ha a megadott kiszolgálók nem tudnak válaszolni.
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Több kiszolgáló is megadható, ha megadja az A NIS-kiszolgálók IP-címei mezőben a
címeket, szóközzel elválasztva.
A helyi telepített rendszertől függően az automounter aktiválására is szükség lehet. Ez
a lehetőség szükség esetén további szoftvereket is telepít.
A szakértői beállításokban tiltsa le a Válasz távoli gépeknek lehetőséget, ha nem kívánja,
hogy más gép le tudja kérdezni a kliens által használt kiszolgálót. A Nem elérhető kiszolgáló lehetőség megjelölése esetén a kliens válaszokat fogadhat jogosultatlan porton
keresztül kommunikáló kiszolgálótól is. További információt a man ypbind paranccsal
kaphat.
A beállítások megadása után kattintson a Befejezés gombra a beállítások mentéséhez
és a YaST vezérlőközponthoz való visszatéréshez.
33.1 ábra NIS-kiszolgáló tartományának és címének beállítása
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eDirectory-hitelesítés
beállítása

34

A Novell® Linux felhasználókezelő (LUM) segítségével a hálózat SUSE® Linux Enterprise Desktop munkaállomásai beállíthatók úgy, hogy a felhasználók bejelentkezhessenek rájuk Novell eDirectory™ felhasználóneveikkel és jelszavaikkal a helyi Linuxmunkaállomás felhasználónevei és jelszavai helyett. A LUM-ot és az eDirectoryt együtt
használva a felhasználó bejelentkezési adatok felügyeletére, nincs többé szükség helyi
felhasználók készítésére az /etc/passwd és az /etc/shadow fájlokban minden
egyes SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomáson. Egyszerűsödik a felhasználói
fiókok felügyelete is, hiszen a felhasználói fiókok egy központi helyről adminisztrálhatók.
A hálózat linuxos erőforrásai az eDirectory megszokott eszközeivel és technológiáival
felügyelhetők. Hitelesítés után a felhasználók az eDirectoryban meghatározott jogosultságokat kapják. Ezek ugyanazok a jogosultságok, amelyeket egy helyi fiók tárolni
szokott, vagy amelyeket más hitelesítési módszerek (például a NIS) biztosítanak. A
felhasználók az eDirectoryban tárolt felhasználói fiók adatai alapján férhetnek hozzá a
hálózat fájl- és nyomtatási erőforrásaihoz.
a SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomások különféle módszerekkel érhetők
el: sima bejelentkezés, ftp, ssh, su, rsh, rlogin, xdm (KDE), és gdm (GNOME). Akármelyiket is válassza a felhasználó, csak az eDirectory felhasználónevét és jelszavát kell
megadnia. Nem kell emlékezniük a teljes kontextusra – a LUM kikeresi az eDirectoryból
a megfelelő felhasználót.
Ez a szakasz végigveszi annak lépéseit, hogyan lehet beállítani egy SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomást eDirectory-hitelesítés használatára. Ide tartozik a SUSE
Linux Enterprise Desktop munkaállomás beállítása eDirectory-hitelesítés használatára,
valamint a felhasználók bekapcsolása az eDirectory-kiszolgálón. További, részletes
eDirectory-hitelesítés beállítása
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információ a LUM-ról és az eDirectory 8.6. x, 8.7. x vagy 8.8. x kiszolgáló beállításáról
a LUM használatára a Novell Linux felhasználókezelő technológiai ismertető [http://
www.novell.com/documentation/oes/lumadgd/data/bookinfo.html]
(Novell Linux User Management Technology Guide) című kiadványban olvasható.

34.1 Munkaállomások beállítása
eDirectory-hitelesítéshez
Ahhoz, hogy a felhasználók használhassák eDirectory felhasználóneveiket és jelszavaikat a bejelentkezéshez, a SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomáson be kell
állítani a Linux felhasználókezelő komponenseit. Az eDirectory-hitelesítés beállítható
telepítés közben is, de bámikor később is a YaST használatával.
A LUM telepítéséhez és beállításához a SUSE Linux Enterprise Desktop telepítése
közben válassza ki az eDirectory LDAP hitelesítési módszert a Felhasználóhitelesítési
módszer ablakban, majd hajtsa végre a Lépés 2 (709. oldal) – Lépés 10 (712. oldal) részekben foglaltakat. Ha még nem lenne telepítve, akkor a rendszer felszólítja a
yast2-linux-user-mgmt csomag telepítésére.
34.1 ábra Felhasználóhitelesítési módszer
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A LUM telepítése és beállítása egy már futó munkaállomáson:
1 Indítsa el a YaST-ot és válassza ki a Biztonság és felhasználók > Linux-felhasználófelügyelet menüpontot.
Ha nem látható Linux-felhasználófelügyelet menüpont a YaST menüjében,
akkor előbb válassza ki a Szoftver > Szoftver hozzáadása és eltávolítása menüpontot és telepítse a yast2-linux-user-mgnt csomagot.
2 A Linux-felhasználófelügyelet LDAP-kiszolgáló beállítása ablakban adja meg,
hogy az eDirectory magán a számítógépen fut (Helyi rendszer) vagy a hálózat
egy másik gépén (Távoli rendszer).

3 Ha az eDirectory egy távoli rendszeren fut, akkor adja meg a távoli rendszer
IP-címét.
4 Nem kötelező, de kitöltheti az eDirectory-adminisztrátornév kontextussal és
az Adminisztrátori jelszó mezőket.
Az adminisztrátor nevét és kontextusát LDAP-szintaxissal kell megadni,
amelyben vesszőt kell használni pont helyett (például
cn=admin,o=novell).

eDirectory-hitelesítés beállítása
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FONTOS
Ha nem jogosult objektumok létrehozására az eDirectory-címtárfában,
akkor hagyja ezeket a mezőket üresen. Keresse meg az eDirectoryrendszergazdát, adja meg neki a kliens gépnevét és kérje meg, hogy
hozzon létre egy "LUM munkaállomás"-objektumot ezzel a gépnévvel.
Kérdezze meg, hol kaphat egy másolatot az LDAP-kiszolgáló CA-tanúsítványából, majd helyezze el a tanúsítványt a /var/nam könyvtárban.
A CA-tanúsítvány nevének egyeznie kell az /etc/nam.conf fájl
„preferred-server” bejegyzésével és a fájl kiterjesztése .der kell, hogy
legyen. A név lekérdezéséhez használja a namconfig get
preferred-server parancsot. Ha például a namconfig get
preferred-server a server.xyz.com, értéket adja vissza, akkor
a tanúsítványfájl neve .server.xyz.com.der kell, hogy legyen.
5 Kattinston a Tovább gombra és adja meg a "Linux/UNIX konfiguráció"-objektum helyét.
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A "Linux/UNIX konfiguráció"-objektum helyek (kontextusok) listáját tárolja,
ahol a "Linux/UNIX-munkaállomás"-objektumok a hálózaton találhatók.
Szabályozza továbbá a számtartományt, amely a felhasználói és csoportobjektumok létrehozásakor a felhasználó- és csoportazonosítók (UID-k és GID-k)
kiosztásához használható. Ez az objektum akkor jön létre, amikor a LUM-ot
beállítják az eDirectory-kiszolgálón, és általában az eDirectory-címtárfa felső
konténerében található (például o=novell). A kontextust kérdezze meg az
eDirectory-rendszergazdától.
További információ a Novell Linux felhasználókezelő technológiai ismertető
"Az eDirectory-objektumok és a Linux" [http://www.novell.com/
documentation/oes/lumadgd/data/bx3sbv9.html] című fejezetében található.
6 Nem kötelező, de megadhatja a "LUM munkaállomás"-objektum helyét.
A "LUM munkaállomás"-objektum ábrázolja a tényleges számítógépet,
amelyre a felhasználó bejelentkezik. Ha jogosult objektumokat létrehozni az
eDirectory-címtárfában (vagyis be tudta állítani az eDirectory-admininsztrátor
felhasználónevét, kontextusát és jelszavát a Lépés 4 (709. oldal) részben), akkor
ez az objektum automatikusan létrejön a munkaállomás beállításának részeként
és általában egy "Szervezet (O)"- vagy "Szervezeti egység (OU)"-konténerbe
kerül az eDirectory-címtárfában. "LUM munkaállomás"-objektum létrehozható
úgy is, ha az iManagerben a Linux felhasználókezelő > "Linux-munkaállomás"objektum létrehozása menüpontra kattint.
7 Ha letiltotta az anonim kapcsolódást az LDAP-kiszolgálóhoz, akkor töltse ki
a Proxy felhasználónév kontextussal és a Proxy felhasználó jelszava mezőket
egy olyan felhasználó adataival, aki rendelkezik jogokkal az LDAP-címtárfához.
8 A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.
9 Adja meg, hogy milyen bejelentkezési módszereket használjon az eDirectory
hitelesítéshez.
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10 Kattintson a Befejezés gombra.
A LUM technológia telepítése és beállítása után a SUSE Linux Enterprise
Desktop munkaállomás képessé válik hitelesíteni a bejelentkezési kéréseket
az eDirectoryban tárolt felhasználóifiók-adatok alapján. Ahhoz, hogy a felhasználók be tudjanak jelentkezni, létre kell hozni számukra eDirectory felhasználói
fiókokat az iManagerben és ki kell terjeszteni őket a LUM-hoz, továbbá
"Felhasználó"-objektumaikat azokhoz a munkaállomásokhoz kell rendelni,
amelyeken be fognak jelentkezni. További információ: 34.2. szakasz - iManager használata a felhasználók eDirectory-hitelesítésre felkészítéséhez
(713. oldal).
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34.2 iManager használata a
felhasználók
eDirectory-hitelesítésre
felkészítéséhez
Ha a Linux felhasználókezelő komponensei megfelelően telepítve vannak, akkor az
eDirectory és az iManager segítségével adhatja meg, hogy mely felhasználók érhetik
el a hálózat SUSE Linux Enterprise Desktop számítógépeit. Az iManager egy böngésző
alapú segédprogram az eDirectory-objektumok felügyeletéhez. Egy szokásos webböngészőben fut (Mozilla* Firefox*, Netscape* Navigator* vagy Internet Explorer).
Amikor felhasználói vagy csoportfiókokat hoz létre az iManagerben, a rendszer rákérdez
a "Felhasználó"- vagy "Csoport"-objektum „LUM-integrálására”. Az iManagerrel a
meglévő "Felhasználó"- és "Csoport"-objektumok is felkészíthetők Linux használatára.
Minden egyes alkalommal, amikor beállít egy SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomást eDirectory-hitelesítéshez, a LUM-integrált eDirectory-felhasználókat hozzá
kell rendelni egy munkaállomáshoz, különben nem fognak tudni bejelentkezni az adott
munkaállomáson.
1 Indítsa el az iManagert. Írja be a következőkat egy böngésző címmezejébe:
http://célkiszolgáló/nps/iManager , ahol a célkiszolgáló
az eDirectory-kiszolgáló IP-címe vagy domainneve. Megjelenik egy ablak,
amelyben meg kell adni az admin felhasználó teljes kontextusát (például admin.novell) és jelszavát.
2 Ellenőrizze, hogy a Szerepek és feladatok nézetben van-e (kattintson a Szerepek
és feladatok ikonra a felső gombsorban, majd válassza ki a baloldali navigációs
panelből a Linux felhasználókezelő menüpontot).
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3 Kattintson a Felhasználók felkészítése Linuxhoz menüpontra, válassza ki az integrálni kívánt "Felhasználó"-objektumot, majd kattintson a Tovább gombra.
Amikor egy eDirectory "Felhasználó"-objektumot kibővít, hogy a linuxos bejelentkezési tulajdonságokat is tárolja, ezt hívjuk LUM-integrálásnak vagy Linuxra
felkészítésnek. Ha a Linux-rendszer használata engedélyezett a számára, a felhasználó egyszerűen hozzáférhet a Linux számítógéphez (Telnet, SSH vagy más támogatott módszer használatával, lásd: Lépés 9 (711. oldal)), mindössze felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. A hozzáférési kérés átirányítással keresi
meg az eDirectory rendszerben tárolt megfelelő felhasználónevet és bejelentkezési adatokat.
Linuxra kibővítés után az eDirectory "Felhasználó"-objektuma Linuxszal kapcsolatos tulajdonságokkal bővül, mint például a felhasználói azonosító (UID), az
elsődleges csoportazonosító, az elsődleges csoport neve, a saját könyvtár helye
és a preferált parancsértelmező.
4 Rendelje a felhasználót egy csoporthoz, majd kattintson a Tovább gombra.
A csoport és az annak megfelelő csoportazonosító hozzárendelődik a felhasználóhoz annak elsődleges csoportazonosítójaként. Ha a kijelölt felhasználói fiók
már rendelkezik egy elsődleges csoportazonosítóval, akkor ennek a csoportnak
az azonosítója másodlagos azonosítóként rendelődik hozzá a felhasználóhoz. A
felhasználó csoporthoz rendeléséhez a következő lehetőségek közül választhat:
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Meglévő eDirectory-csoport
Ha a csoportobjektumon még nem volt engedélyezve a Linux-rendszer
használata, tulajdonságainak kiterjesztésével alkalmassá teszi a rendszer a
Linux bejelentkezési attribútumok tárolására. A fában meglévő csoport
megkereséséhez rákattinthat az Objektumválasztó ikonra.
Egy létező, Linux-integrált csoport
Meglévő eDirectory "Csoport"-objektumot jelölhet ki. Ha az Objektumválasztó használatával tallóz, csak azokat a "Csoport"-objektumokat látja és
választhatja ki, amelyek már ki vannak terjesztve a Linux bejelentkezési
attribútumok tárolására.
Új, Linux-integrált csoport létrehozása
Új eDirectory "Csoport"-objektumot hozhat létre a használatával. A "Csoport"-objektum létrehozása után alkalmassá válik a Linux bejelentkezési
attribútumok tárolására.
5 Válassza ki a munkaállomásokat, amelyekhez a csoport felhasználói jogosultak
hozzáférni, majd kattintson a Tovább gombra.
6 Kattintson a Befejezés gombra a módosítások véglegesítéséhez, majd kattintson
az OK gombra.
A felhasználók ezután már be tudnak jelentkezni eDirectory felhasználói adataikkal a SUSE Linux Enterprise Desktop munkaállomásokra.

34.3 A LUM és az
eDirectory-hitelesítés
kikapcsolása
Előfordulhat olyan eset, hogy nem akarja, hogy egy munkaállomás elfogadja az eDirectoryn keresztüli bejelentkezéseket. A funkció végleges kikapcsolásához távolítsa el a
LUM szoftvert a munkaállomásról. Az eDirectory-hitelesítés ideiglenesen a namcd
démon leállításával tiltható le.
A namcd leállításához nyisson meg egy parancsértelmezőt és írja be, hogy rcnamcd
stop.

eDirectory-hitelesítés beállítása

715

Az eDirectory-hitelesítés és a LUM újbóli bekapcsolásához nyisson meg egy parancsértelmezőt és írja be, hogy rcnamcd start.
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Az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, egyszerűsített címtárhozzáférési
protokoll) egy címtárak, címjegyzékek elérésére és karbantartására szolgáló protokollcsalád. Az LDAP sokféle feladatra használható, például a felhasználók és csoportok
felügyeletének központosítására, a rendszerkonfigurációs adatok kezelésének megkönnyítésére, vagy akár egyszerű címjegyzékek kezelésére. Ebben a fejezetben áttekintjük az
LDAP működésének alapjait, valamint azt, hogy hogyan is kezelhetők egy LDAPcímtárban tárolt adatok a YaST segítségével. Az LDAP-protokollnak számos megvalósítása van, ez a fejezet azonban kizárólag az OpenLDAP megvalósítással foglalkozik.
Hálózati környezetben rendkívül nagy jelentőségű a fontos adatok szervezettségének
fenntartása és gyors elérése. Ebben segít egy címtárszolgáltatás, amely – hasonlóan
például a szaknévsorhoz – az adatokat jól szervezett, gyorsan kereshető formában teszi
elérhetővé.
Ideális esetben egy központi kiszolgáló tárolja az adatokat egy címtárban és osztja szét
a klienseknek egy meghatározott protokoll segítségével. Az adatok úgy vannak szervezve, hogy az alkalmazások széles skálája számára elérhetők legyenek. Nem kell tehát
minden egyes naptárprogramhoz és e-mail klienshez külön adatbázist fenntartani –
elegendő egyetlen, jól karbantartott központi adattárat használni. Így sokkal kisebb fáradsággal, sokkal pontosabban karbantarthatók az adatok. Az LDAP-hoz hasonló nyílt,
szabványos protokollok használata segít abban, hogy a lehető legtöbb kliensalkalmazás
képes legyen az adatok elérésére.
Címtár alatt egy gyors, kifejezetten a hatékony olvasásra és keresésre optimalizált
adatbázistípust értünk:
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• A sok (egyidejű) olvasási hozzáférés érdekében az írási hozzáférés csekély számú
frissítésre van korlátozva. Emlékeztetőül: a hagyományos adatbázisokat arra optimalizálják, hogy rövid idő alatt a lehető legnagyobb adatmennyiséget legyenek
képesek fogadni.
• Az írási hozzáférés korlátozása azért nem számít komoly megszorításnak, mert a
címtárszolgáltatásokat többnyire ritkán változó, statikus jellegű adatok kezelésére
használják. A hagyományos adatbázisokban tárolt adatok általában jóval gyakrabban
változnak (dinamikus adatok). A vállalati címjegyzék telefonszámai sokkal ritkábban
változnak, mint például a könyvelés adatai.
• Statikus adatok karbantartásakor ritkán kell frissíteni a meglévő adatokat. Dinamikus
adatok használatakor – különösen, ha például bankszámlákról vagy könyvelésről
van szó – az adatok konzisztenciája az elsődleges szempont. Egy pénzügyi műveletnél például nem elég, hogy az egyik fél számláját ugyanannyival növeljük, mint
amennyivel a másikét csökkentjük: a műveleteket egyidejűleg kell végrehajtani
egy tranzakción belül az adatállomány egyensúlyának fenntartása érdekében. Az
adatbázisok támogatják az ilyen tranzakciókat. A címtáraknál nem a tranzakciókon
van a fő hangsúly. A címtárak szokásos felhasználási módjaiban nem jelent problémát az adatok rövid ideig tartó inkonzisztenciája.
A címtárszolgáltatások – például az LDAP – felépítése nem az összetett frissítési vagy
lekérdezési mechanizmusokra lett optimalizálva. A fő szempont a gyors és egyszerű
hozzáférés biztosítása a szolgáltatást kérő alkalmazások számára.

35.1 LDAP vagy NIS?
A UNIX-rendszergazdák hagyományosan a NIS nevű szolgáltatást használják a névfeloldáshoz és az adatok szétosztásához a hálózatban. Az /etc könyvtárban lévő fájlok
és a group, hosts, mail, netgroup, networks, passwd, printcap,
protocols, rpc valamint services könyvtár konfigurációs adatait a klinesek
osztják szét a hálózatban. Ezek a fájlok könnyedén karbantarthatók, hiszen egyszerű
szövegfájlok. Nagyobb mennyiségű adat kezelése azonban jóval bonyolultabb, ugyanis
a NIS-ben nincs különösebb strukturáltság. A NIS-t kifejezetten UNIX-platformokhoz
tervezték, ezért nem használható központi adatkezelőként egy heterogén hálózatban.
Szemben a NIS-sel, az LDAP szolgáltatás használata nem korlátozódik tisztán UNIXhálózatokra. A windowsos kiszolgálók (a Windows 2000 óta) támogatják az LDAP
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felhasználását címtárszolgáltatásként. A fent említett alkalmazásfeladatok nem UNIXrendszereken is támogatottak.
Az LDAP alapelve minden központilag felügyelendő adatstruktúrára alkalmazható.
Néhány példaalkalmazás:
• Alkalmazás a NIS szolgáltatás kiváltására
• Levéltovábbítás (postfix, sendmail)
• Címjegyzék levelezőprogramokhoz (például Mozilla, Evolution vagy Outlook)
• BIND9 névkiszolgáló zónaleírásának adminisztrációja
• Felhasználóhitelesítés Samba segítségével heterogén hálózatokban
A lista szabadon bővíthető, ugyanis az LDAP, szemben a NIS-sel, szabadon kiterjeszthető. A világosan definiált adatstruktúra leegyszerűsíti a nagy adathalmazok kezelését
azáltal, hogy könnyebbé és hatékonyabbá teszi a kereséseket.

35.2 Az LDAP-címtárfa szerkezete
Az LDAP-kiszolgáló működésének és az adattárolás módjának jobb megismeréséhez
meg kell érteni a kiszolgáló adatszervezési módját, valamint azt, hogy a szerkezet segítségével az LDAP tudja biztosítani a szükséges adatok gyors elérését. Az LDAP-beállítás
megfelelő működéséhez az alapvető LDAP-terminológiát ismernie kell. Ez a rész az
LDAP-címtárfa alapvető elrendezését mutatja be, és bemutatja az LDAP-vel kapcsolatban használt legfontosabb kifejezéseket. Ha már ismeri valamennyire az LDAP-t és
csak az LDAP-környezet SUSE Linux Enterprise rendszeren való beállításával kíván
foglalkozni, akkor hagyja ki ezt a bevezető részt.
Az LDAP-címtárak faszerkezetre épülnek. A címtár minden bejegyzésének (objektumának) meghatározott helye van a hierarchiában. Ezt a hierarchiát az X.500 szabvány
elnevezésével címtárinformációs fának (directory information tree, röviden DIT) hívjuk.
A keresett bejegyzés teljes elérési útját, amely egyértelműen azonosítja, megkülönböztetett névnek vagy DN-nek (distinguished name) hívjuk. A bejegyzés elérési útja mentén
lévő csomópontok neve relatív megkülönböztetett név vagy RDN (relative distinguished
name). Az objektumok általában két fő típusba sorolhatók:
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tároló (konténer)
Ezek az objektumok maguk is tartalmazhatnak további objektumokat. Ilyen objektumosztályok a root (a címtárfa gyökéreleme, amely igazából nem is létezik), a
c (ország), az ou (szervezeti egység) és a dc (tartománykomponens). A modell
igazából nagyban hasonlít egy fájlrendszer könyvtáraira (mappáira).
levél
Ezek az objektumok egy ág legvégén helyezkednek el, alattuk már nincsenek további objektumok. Néhány példa: person (személy), InetOrgPerson (személy
kifejezetten internetes és vállalati attribútumokkal) és groupofNames (nevek
csoportja).
A címtárhierarchia legtetején a root gyökérelem található: root. Ennek alárendelt
elemei a következők lehetnek: c (country, ország), dc (domain component, tartománykomponens) vagy o (organization, szervezet). Az LDAP-címtárfa felépítését sokkal
egyszerűbb egy ábrán bemutatni: 35.1. ábra - Az LDAP-címtár szerkezete (720. oldal).
35.1 ábra Az LDAP-címtár szerkezete

dc=example,dc=com

ou=devel

ou=doc

cn=Tux Linux

ou=it

cn=Geeko Linux

Az ábrán egy képzeletbeli címtárinformációs fa látható. Három szinten láthatók bejegyzések. Minden bejegyzés a kép egy mezőjének felel meg. A képzeletbeli Geeko
Linux nevű SUSE-alkalmazott teljes, érvényes megkülönböztetett neve ebben az
esetben cn=Geeko Linux,ou=doc,dc=example,dc=com. Ez úgy keletkezik,
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hogy a cn=Geeko Linux RDN-hez (relatív megkülönböztetett névhez) hozzáadjuk
az előző bejegyzés megkülönböztetett nevét (ou=doc,dc=example,dc=com).
Azt, hogy milyen típusú objektumok tárolhatók a DIT-ben, a séma határozza meg. Az
objektum jellegét pedig az objektumosztály határozza meg. Az objektumosztály definiálja, hogy egy adott objektumnak milyen kötelező és opcionális attribútumai vannak.
A sémának tehát minden, a kívánt alkalmazási helyzetben használt objektumosztály és
attribútum definícióját tartalmaznia kell. Létezik néhány általános séma (lásd: RFC
2252 és 2256). Létrehozhatók azonban egyedi sémák is, illetve több, egymást kiegészítő
séma is használható, ha ezt követeli meg a környezet, amelyben az LDAP-kiszolgálónak
működnie kell.
A 35.1. táblázat - Általánosan használt objektumosztályok és attribútumok (721. oldal)
táblázat röviden bemutatja a példában használt a példában használt core.schema és
inetorgperson.schema objektumosztályt, kötelező attribútumaikat és az attribútumok érvényes értékeit.
35.1 táblázat Általánosan használt objektumosztályok és attribútumok
Objektumosztály Jelentés

Példabejegyzés

Kötelező attribútumok

dcObject

példa

dc

domainComponent (tartomány-névkomponensek)

organizationalUnit organizationalUnit (szervezeti doc
egység)

ou

inetOrgPerson

sn és cn

inetOrgPerson (intranetes
vagy internetes személyes
adatok)

Geeko Linux

A 35.1. példa - A schema.core kivonata (722. oldal) a sémadirektíva egy részét mutatja
be, magyarázatokkal együtt (sorszámozás csak a magyarázat érdekében).
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35.1 példa A schema.core kivonata
#1 attributetype (2.5.4.11 NAME ( 'ou' 'organizationalUnitName')
#2
DESC 'RFC2256: organizational unit this object belongs to'
#3
SUP name )
...
#4 objectclass ( 2.5.6.5 NAME 'organizationalUnit'
#5
DESC 'RFC2256: an organizational unit'
#6
SUP top STRUCTURAL
#7
MUST ou
#8 MAY (userPassword $ searchGuide $ seeAlso $ businessCategory
$ x121Address $ registeredAddress $ destinationIndicator
$ preferredDeliveryMethod $ telexNumber
$ teletexTerminalIdentifier $ telephoneNumber
$ internationaliSDNNumber $ facsimileTelephoneNumber
$ street $ postOfficeBox $ postalCode $ postalAddress
$ physicalDeliveryOfficeName
$ st $ l $ description) )
...

A példában az organizationalUnitName attribútumtípust és a hozzá tartozó
organizationalUnit objektumosztályt tekintjük meg. Az 1. sor az attribútum
nevét, az egyedi OID-t (numerikus objektumazonosító) és az attribútum rövidítését
tartalmazz OID.
A 2. sor egy rövid leírást ad az attribútumról a DESC kulcsszó után. Megemlíti a vonatkozó RFC-t, amelyre a definíció épül. A 3. sorban a SUP kulcsszó jelzi a felsőbb szintű
attribútumtípust, amelyhez ez az attribútum tartozik.
Az organizationalUnit objektumosztály definíciója a 4. sorban kezdődik,
ugyanúgy, mint az attribútum definíciójában, egy OID-vel és az objektumosztály nevével.
Az 5. sor az objektumosztály rövid leírását tartalmazza. A 6. sor a SUP top bejegyzéssel jelzi, hogy ez az objektumosztály nem másik osztály alárendeltje. A 7. sor a
MUST kulcsszótól kezdődően felsorolja az összes olyan attribútumtípust, amelyet az
organizationalUnit típusú objektumok esetében kötelező megadni. A 8. sor a
MAY kulcsszótól kezdődően megjeleníti az összes attribútumtípust, amely az objektumosztályban használható.
A sémák használatáról egészen kiváló bevezetést olvashat az OpenLDAP dokumentációjában. Ha a csomag már telepítve van, akkor a dokumentáció az /usr/share/
doc/packages/openldap2/admin-guide/index.html fájlban tekinthető
meg.
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35.3 LDAP-kliens beállítása YaST
segítségével
A YaST tartalmaz egy modult az LDAP alapú felhasználófelügyelet beállításához. Ha
nem engedélyezi ezt a szolgáltatást a telepítés során, akkor indítsa el a modult a Hálózati szolgáltatások > LDAP-kliens menüpont kiválasztásával. A YaST automatikusan
engedélyezi a PAM és NSS megfelelő módosításait, amelyekre az LDAP használatához
szükség van és telepíti a szükséges fájlokat.

35.3.1 Szokásos eljárás
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a YaST LDAP-kliensmodulja, ismerni kell
a kliensgép háttérben működő folyamatait is. Ha az LDAP be lett kapcsolva a hálózati
hitelesítéshez vagy a YaST-modul meghívásra került, akkor a rendszer telepítette a
pam_ldap és az nss_ldap csomagot, és módosította a két vonatkozó konfigurációs
fájlt. A pam_ldap a bejelentkezési folyamat és az LDAP-címtár – mint a hitelesítési
adatok forrása – közötti egyeztetésért felelős PAM-modul. Telepítésre került a dedikált
pam_ldap.so modul és megtörténtek a szükséges módosítások a PAM-konfiguráción
(lásd: 35.2. példa - Az LDAP-hoz átalakított pam_unix2.conf (723. oldal)).
35.2 példa Az LDAP-hoz átalakított pam_unix2.conf
auth:
account:
password:
session:

use_ldap
use_ldap
use_ldap
none

Ha kézzel állít be további szolgáltatásokat az LDAP használatára, akkor adja meg a
PAM LDAP-modult az /etc/pam.d könyvtárban, a szolgáltatásnak megfelelő a
PAM konfigurációs fájlban. Az /usr/share/doc/packages/pam_ldap/pam
.d/ könyvtárban találhatók bizonyos szolgáltatásokhoz már átalakított konfigurációs
fájlok. Másolja át a megfelelő fájlokat az /etc/pam.d könyvtárba.
Az nsswitch mechanizmuson keresztüli glibc névfeloldás hozzá lett alakítva az
LDAP használatához az nss_ldap segítségével. A csomag telepítése után egy új,
megfelelően módosított nsswitch.conf fájl jön létre az /etc könyvtárban. Az
nsswitch.conf működésével kapcsolatban további információ: 30.6.1. szakasz Konfigurációs fájlok (675. oldal). Az alábbi soroknak szerepelniük kell az nsswitch
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.conf fájlban az LDAP-n keresztüli felhasználói adminisztrációhoz és hitelesítéshez.
Lásd: 35.3. példa - Módosítások az nsswitch.conf fájlban (724. oldal).
35.3 példa Módosítások az nsswitch.conf fájlban
passwd: compat
group: compat
passwd_compat: ldap
group_compat: ldap

Ezek a sorok először meghívják a glibc feloldó függvénytárát az /etc könyvtár
megfelelő fájljainak kiértékeléséhez, valamint a hitelesítési és felhasználói adatok forrásaként elérik az LDAP-kiszolgálót is. Próbálja ki a mechanizmust például a felhasználói adatbázis elolvasásával, a getent passwd parancs segítségével. A visszaadott
halmaznak tartalmaznia kell a rendszer helyi felhasználóinak, valamint az LDAP-kiszolgálón tárolt összes felhasználónak az adatait.
Annak megakadályozására, hogy az LDAP-n keresztül felügyelt felhasználók az ssh
vagy login paranccsal bejelentkezzenek a kiszolgálóra, az /etc/passwd és az
/etc/group fájlnak tartalmaznia kell egy további sort. Az /etc/passwd fájlban
ez a sor a +::::::/sbin/nologin, az /etc/group fájlban pedig a +:::.

35.3.2 Az LDAP-kliens beállítása
Miután a YaST a szükséges módon módosította az nss_ldap, pam_ldap, /etc/
passwd és /etc/group fájlt, egyszerűen csatlakoztathatja a klienst a kiszolgálóhoz,
és hagyja, hogy a YaST LDAP-n keresztül felügyelje a felhasználókat. Az alapvető
beállítás leírása: „Alapkonfiguráció” szakasz (725. oldal).
A YaST LDAP-kliens segítségével átalakíthatja a felhasználói és csoportadminisztrációra szolgáló YaST-modulokat. Ez magában foglalja az új felhasználók és csoportok
alapértelmezett beállításainak, valamint a felhasználóhoz vagy csoporthoz rendelt attribútumok számának és viselkedésének módosítását. Az LDAP felhasználófelügyelet
lényegesen több, másféle attribútumok hozzárendelését teszi lehetővé a felhasználókhoz
és csoportokhoz, mint a hagyományos felhasználó- és csoportfelügyeleti megoldások.
Ennek leírása: „YaST csoport- és felhasználófelügyeleti moduljainak beállítása” szakasz
(728. oldal).
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Alapkonfiguráció
Az alap LDAP klienskonfiguráció párbeszédablak (35.2. ábra - YaST: LDAP-kliens
beállítása (725. oldal)) megjelenik a telepítés során, ha az LDAP felhasználófelügyeletet
választja, vagy ha a telepített rendszeren kiválasztja a YaST vezérlőközpont Hálózati
szolgáltatások > LDAP-kliens menüpontot.
35.2 ábra YaST: LDAP-kliens beállítása

A gép felhasználóinak OpenLDAP-kiszolgálón történő hitelesítéséhez és az OpenLDAP-n keresztüli felhasználófelügyelet engedélyezéséhez tegye a következőket:
1 Az LDAP használatának engedélyezéséhez kattintson az LDAP használata lehetőségre. Ha LDAP-hitelesítést kíván használni, de nem szeretné, hogy más
felhasználók bejelentkezzenek a kliensre, akkor válassza inkább az LDAP használata letiltott bejelentkezésekkel lehetőséget.
2 Adja meg a használandó LDAP-kiszolgáló IP-címét.
3 Az LDAP-kiszolgálón a keresési alap kiválasztásához adja meg az LDAP alap
DN-t. Az alap DN automatikus lekéréséhez kattintson a DN lekérése menüpontra.
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A YaST ezután a fent megadott kiszolgálócímen LDAP-adatbázist keres. A YaST
által biztosított keresési eredemények közül válassza ki a megfelelő alap DN-t.
4 Ha a kiszolgálóval TLS-sel vagy SSL-lel védett kommunikációt kíván kialakítani,
akkor válassza ki az LDAP TLS/SSL lehetőséget.
5 Ha az LDAP-kiszolgáló továbbra LDAPv2-t használ, akkor explicit módon engedélyezze a protokollváltozat használatát az 2-es LDAP verzió lehetőség kiválasztásával.
6 Válassza ki az Az automounter aktiválása menüpontot a távoli könyvtárak - mint
például a távolról felügyelt /home - felcsatolásához a kliensen.
7 Válassza ki a Saját könyvtár létrehozása bejelentkezéskor menüpontot, hogy a
felhasználó saját könyvtára automatikusan létrejöjjön a felhasználó első bejelentkezésekor.
8 A beállítások alkalmazásához kattintson a Befejezés gombra.
35.3 ábra YaST: Szakértői beállítás
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A kiszolgáló adatainak módosításához adminisztrátor felhasználóként kattintson a
Szakértői beállítások gombra. A következő párbeszédablak két részből áll: Lásd:35.3.
ábra - YaST: Szakértői beállítás (726. oldal)
1 A Kliensbeállítások lapon a következő beállításokat az igényeinek megfelelően
adja meg:
1a Ha a felhasználók, jelszavak és csoportok keresési alapja eltér a LDAP alap
DN részben megadott globális keresési alaptól, akkor itt adja meg ezeket az
eltérő névkontextusokat a Felhasználó leképezése, Jelszó leképezése és
Csoport leképezése mezőkben.
1b Adja meg a jelszómódosítási protokollt. A jelszóváltozásakor alkalmazandó
szabványos metódus a crypt, ami azt jelenti, hogy a crypt által előálított
jelszó hash értékek kerülnek felhasználásra. Ezzel és más beállításokkal
kapcsolat részletekért tekintse meg a pam_ldap kézikönyvoldalt.
1c Adja meg a Csoporttag attribútum-hoz használandó LDAP-csoportot. Ennek
alapértelmezett értéke a member.
2 A Felügyeleti beállítások menüpontban adja meg a következő beállításokat:
2a Adja meg a felhasználófelügyeleti adatok tárolásának alapját a Beállítás alap
DN menüpontban.
2b Adja meg az Adminisztrátori DN megfelelő értékét. Ennek a DN-nek meg
kell egyeznie az /etc/openldap/slapd.conf fájlban megadott
rootdn értékkel annak engedélyezéséhez, hogy ez az adott felhasználó
módosítani tudja az LDAP-kiszolgálón tárolt adatokat. Adja meg a teljes
DN-t (például: cn=Administrator,dc=example,dc=com) vagy
aktiválja a Alap DN hozzáfűzése lehetőséget ahhoz, hogy az alap DN automatikusan hozzáadásra kerüljön a cn=Administrator beírásakor.
2c Jelölje be az Alapértelmezett konfigurációs objektumok létrehozása lehetőséget az alap konfigurációs objektumok létrehozásához a kiszolgálón az
LDAP-n keresztüli felhasználófelügyelet engedélyezéséhez.
2d Ha a kliensgépnek a saját könyvtárak fájlkiszolgálójaként kell működnie a
hálózatban, akkor jelölje be a Saját könyvtárak ezen a gépen lehetőséget.
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2e A Jelszóirányelv részben kiválaszthatja, hozzáadhatja, törölheti vagy módosítja a használandó jelszóirányelvet. A jelszóirányelvek YaST segítségével
történő konfigurációja az LDAP-kiszolgálóbeállítás része.
2f Kattintson az Elfogadás gombra a Szakértői beállítás elhagyásához, majd a
Befejezés gombra a beállítások alkalmazásához.
A Felhasználókezelési konfiguráció beállítása menüpont segítségével módosíthatja az
LDAP-kiszolgáló bejegyzéseit. A kiszolgálón lévő konfigurációs modulok elérése a
kiszolgálón tárolt ACL-ek és ACI-k szerint biztosított. Kövesse a következő eljárásokat:
„YaST csoport- és felhasználófelügyeleti moduljainak beállítása” szakasz (728. oldal).

YaST csoport- és felhasználófelügyeleti moduljainak
beállítása
A YaST LDAP-kliens segítségével a YaST modulok módosíthatók a felhasználó- és
csoportfelügyelethez, valamint ezek szükség szerint kiterjeszthetők. Adjon meg sablonokat alapértelmezett értékekkel az egyéni attribútumokhoz az adatregisztráció egyszerűsítése érdekében. Az itt létrehozott előre megadott beállításokat az LDAP-címtár
LDAP-objektumokként tárolja. A felhasználói adatok regisztrációja továbbra is a felhasználó- és csoportkezelésre szolgáló normál YaST modulokkal történik. A regisztrált
adatok LDAP-objektumok formájában kerülnek tárolására a kiszolgálón.
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35.4 ábra YaST: modul beállítása

A modulkonfigurációhoz tartozó párbeszédablak (35.4. ábra - YaST: modul beállítása
(729. oldal)) lehetővé teszi új modulok létrehozását, a meglévő konfigurációs modulok
kiválasztását és módosítását, valamint az ilyen modulok sablonjainak tervezését és
módosítását.
Új konfigurációs modul létrehozásához tegye a következőket:
1 Kattintson az Új lehetőségre, és válassza ki a létrehozandó modul típusát. A felhasználói konfigurációs modulhoz válassza ki a suseuserconfiguration,
a csoportkonfigurációhoz pedig a susegroupconfiguration lehetőséget.
2 Az új sablonhoz válasszon nevet. A tartalom nézetben ezután megjelenik egy
táblázat, amelyben a modulban engedélyezett összes attribútum látható a hozzájuk
rendelt értékekkel. Az összes beállított attribútumon túl a lista tartalmazza az
aktuális séma által engedélyezett, de jelenleg nem használt egyéb attribútumokat
is.
3 Fogadja el az előre beállított értékeket, vagy módosítsa a csoport- és felhasználókonfiguráció alapértelmezéseit: válassza ki a kívánt attribútumot, nyomja meg
a Szerkesztés gombot, majd írja be az új értéket. A modul átnevezéséhez egyszerűen csak a modul cn attribútumát kell módosítani. A Törlés gomb megnyomására a jelenleg kiválasztott modul törlődik.
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4 Az Elfogadás gomb megnyomása után az új modul bekerül a kiválasztás menübe.
A csoport- és felhasználóadminisztrációs YaST-modulok értelmes alapértékekkel
kitöltött sablonokat tartalmaznak. Egy konfigurációs modulhoz rendelt sablon szerkesztése:
1 A Modul beállítása párbeszédablakban kattintson a Sablon beállítása menüpontra.
2 Igény szerint határozza meg a sablonhoz rendelt általános attribútumok értékeit.
Üresen is hagyhat közülük néhányat. Az üres attribútumok törlődnek az LDAPkiszolgálóról.
3 Módosítsa, törölje vagy vegye fel az új objektumok (az LDAP-címtárfa felhasználó- vagy csoportkonfigurációs objektumainak) új alapértelmezett értékeit.
35.5 ábra YaST: Objektumsablon beállítása

Csatlakoztassa a sablont a moduljához: állítsa a modul susedefaulttemplate
attribútumának értékét a módosított sablon DN-jére.
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TIPP
Az attribútum alapértelmezett értékei létrehozhatók másik attribútumokból is,
ha abszolút érték használata helyett egy változót használ. Új felhasználó létrehozásakor például a cn=%sn %givenName automatikusan létrejön az sn és
givenName attribútumértékéből.
Ha az összes modul és sablon megfelelően be van állítva és futásra kész, akkor a YaST
segítségével az új csoportok és felhasználók a szokásos módon bejegyezhetők.

35.4 LDAP felhasználók és csoportok
beállítása a YaST segítségével
A felhasználói és csoportadatok tényleges regisztrációja alig különbözik az LDAP
nélküli eljárástól. A következő rövid útmutató a felhasználók adminisztrációjával kapcsolatos. A csoportok adminisztrálásának folyamata hasonló.
1 A YaST felhasználói adminisztráció a Biztonság és felhasználók > Felhasználók
létrehozása és módosítása menüponttal érhető el.
2 A Szűrő beállítása menüpont segítségével korlátozhatja a felhasználók nézetét
az LDAP-felhasználókra és megadhatja a Root DN jelszavát.
3 Kattintson a Hozzáadása menüpontra és adja meg az új felhasználó konfigurációját. Megjelenik egy párbeszédablak négy lappal:
3a Adja meg a felhasználónevet, a bejelentkezési azonosítót és a jelszót a Felhasználói adatok lapon.
3b Tekintse meg a Részletek lapot az új felhasználó csoporttagságára, bejelentkezési parancsértelmezőjére és saját könyvtárára vonatkozóan. Szükség
esetén módosítsa az alapértelmezéseket az igényeinek jobban megfelelő értékekre. Az alapértelmezett értékek, valamint a jelszóbeállítások értékei a
következő leírt eljárással adhatók meg: „YaST csoport- és felhasználófelügyeleti moduljainak beállítása” szakasz (728. oldal).
3c Módosítsa vagy fogadja el az alapértelmezett Jelszóbeállításokat

LDAP – címtárszolgáltatás

731

3d Lépjen a Bővítőmodulok lapra, válassza ki az LDAP-bővítőmodult, majd
kattintson az Indítás lehetőségre az új felhasználóhoz rendelt további LDAP
attribútumok beállításához (lásd: 35.6. ábra - YaST: További LDAP-beállítások (732. oldal)).
4 A beállítások alkalmazásához és a felhasználói beállítások elhagyásához kattintson
az Elfogadás menüpontra.
35.6 ábra YaST: További LDAP-beállítások

A felhasználófelügyelet kezdeti beviteli űrlapján találhatók LDAP beállítási lehetőségek.
Itt meg lehet adni LDAP keresési szűrőket a meglévő felhasználók halmazára, valamint
át lehet lépni az LDAP-felhasználók és csoportok beállítási moduljába a LDAP felhasználók és csoportok beállítása menüponttal.
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35.5 Tallózás az LDAP-címtárfában
Az LDAP-címtárfa és az összes bejegyzésének kényelmes tallózásához használja a
YaST LDAP-böngészőjét:
1 Jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Válassza ki a YaST > Hálózati szolgáltatások > LDAP-böngésző menüpontot.
3 Adja meg az LDAP-kiszolgáló címét, az AdministratorDN-t, valamint a kiszolgáló RootDN-jéhez tartozó jelszót, ha a kiszolgálón tárolt adatokat olvasni és
írni is szeretné.
Vagy válassza az Anonim hozzáférés lehetőséget, és ne adjon meg jelszót, ekkor
csak olvashatja a címtárat.
Az LDAP-fa lap megjeleníti az LDAP-címtár tartalmát, amelyhez a gép csatlakozik. Az alelemek megjelenítéséhez kattintson a kívánt elemre.
35.7 ábra Tallózás az LDAP-címtárfában

LDAP – címtárszolgáltatás

733

4 Egy bejegyzés részletes megjelenítéséhez válassza ki a bejegyzést az LDAP-fa
nézetben, és nyissa meg a Bejegyzés adatai lapot.
A bejegyzéshez tartozó attribútumok és értékek megjelennek.
35.8 ábra Bejegyzésadatok tallózása

5 Az attribútumok értékének módosításához válassza ki az attribútumot, kattintson
a Szerkesztés menüpontra, adja meg az új értéket, kattintson a Mentés gombra és
adja meg a RootDN jelszót, amikor a rendszer ezt kéri.
6 Hagyja el az LDAP-böngészőt a Bezárás menüponttal.

35.6 További információ
A fejezetben szándékosan nem esett szó bonyolultabb esetekről – például az SASL
beállításáról vagy egy replikációt végző LDAP-kiszolgáló üzembe helyezéséről, amely
több alárendelt rendszer között osztja el a terhelést. Mindkét téma részletes leírását
megtalálja az OpenLDAP 2.2 Adminisztrátori kézikönyvben.

734

Telepítési útmutató

Az OpenLDAP projekt weboldala átfogó dokumentációt biztosít a kezdő és haladó
LDAP felhasználók számára egyaránt:
OpenLDAP Faq-O-Matic
Az OpenLDAP telepítésével, beállításával és használatával kapcsolatos gazdag
kérés-válasz gyűjtemény. A következő címen érhető el: http://www.openldap
.org/faq/data/cache/1.html.
Gyors üzembehelyezési segédlet
Az első LDAP-kiszolgáló telepítésének rövid, lépésenkénti útmutatója. Ez a
http://www.openldap.org/doc/admin22/quickstart.html címen,
illetve telepített rendszeren az /usr/share/doc/packages/openldap2/
admin-guide/quickstart.html fájlban érhető el.
OpenLDAP 2.2 Adminisztrátori kézikönyv
Az LDAP beállításával kapcsolatos összes fontos aspektus részletes bemutatása, a
hozzáférés-felügyeletet és a titkosítást is beleértve. Tekintse meg a http://www
.openldap.org/doc/admin22/, illetve telepített rendszeren a /usr/
share/doc/packages/openldap2/admin-guide/index.html oldalt.
Az LDAP bemutatása
Az LDAP alapelveinek részletes általános bemutatása: http://www.redbooks
.ibm.com/redbooks/pdfs/sg244986.pdf.
LDAP-vel kapcsolatos nyomtatott irodalom:
• Gerald Carter: LDAP System Administration (ISBN 1-56592-491-6)
• Howes, Smith és Good: Understanding and Deploying LDAP Directory Services
(ISBN 0-672-32316-8)
Az LDAP-témakör alapvető referenciaanyagai a megfelelő RFC-k (request for comment):
2251 - 2256.

LDAP – címtárszolgáltatás

735

36

Samba

A Samba segítségével egy UNIX-gép beállítható fájl- és nyomtatókiszolgálóként DOS,
Windows és OS/2 gépekhez is. A Samba mára egy teljes szolgáltatáskörrel bíró és
meglehetősen összetett hálózati termékké fejlődött. A Samba beállítáható a YaST, a
SWAT (webes felület) vagy a konfigurációs fájlja segítségével.

36.1 Terminológia
Néhány, a Samba-dokumentációban és a YaST-modulban gyakran használt kifejezés:
SMB protokoll
A Samba a NetBIOS szolgáltatásokra épülő SMB (server message block, kiszolgálóüzenetblokk) nevű protokollt használja. Az IBM nyomására a Microsoft széles
körben elérhetővé tette a protokollt, így más szoftvergyártók is kapcsolatot létesíthetnek egy Microsoft-tartománnyal. A Samba esetében az SMB protokoll a TCP/IPprotokollokra épül, tehát a TCP/IP-protokollcsaládot az összes kliensen telepíteni
kell.
CIFS-protokoll
A CIFS (common Internet file system) a Samba által támogatott másik protokoll.
A CIFS egy szabványos távoli fájlrendszer-elérési protokollt ad meg hálózati
használathoz, amely lehetővé teszi a felhasználók csoportjának együttműködését
és dokumentumok megosztását a hálózaton.

Samba
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NetBIOS
A NetBIOS számítógépek közötti kommunikációra kialakított szoftvercsatoló
(API). Része egy névszolgáltatás is. Ez lehetővé teszi, hogy a hálózatra csatlakoztatott gépek neveket foglaljanak le maguknak. A név lefoglalása után a gépek név
alapján címezhetők. Nincs központi folyamat, amely ellenőrizné a neveket. A hálózat bármely gépe tetszőleges számú nevet foglalhat le, ha azok még nem használtak. A NetBIOS-csatoló többféle hálózati architektúrán is megvalósítható. Egy
megvalósítás, amely viszonylag szorosan együttműködik a hálózati hardverrel, a
NetBEUI, de sokszor és sokan ezt értik NetBIOS alatt. Létezik a Novell IPX protokolljára és TCP/IP-re épülő NetBIOS is (TCP/IP-n keresztüli NetBIOS).
A TCP/IP-n keresztül küldött NetBIOS-neveknek semmi közük sincs az /etc/
hosts fájlban, illetve a DNS által használt nevekhez. A NetBIOS saját, teljesen
független névkonvenciót használ. Az adminisztráció leegyszerűsítése érdekében
célszerű azonban a DNS-gépnevekkel megegyező neveket használni. Éppen ezért
a Samba által használt alapértelmezett beállítás is ez.
Samba-kiszolgáló
A Samba kiszolgáló SMB/CIFS szolgáltatásokat és NetBIOS over IP elnevezési
szolgáltatást biztosít a kliensek számára. Linux rendszeren két démon áll rendelkezésre a Samba kiszolgálóhoz: az smbd az SMB/CIFS szolgáltatásokhoz, és az nmbd
az elnevezési szolgáltatásokhoz.
Samba-kliens
A Samba-kliens a Samba-kiszolgáló Samba-szolgáltatásait SMB protokollon keresztül igénybe vevő rendszer. Az összes elterjedt operációs rendszer – például a
Mac OS X, a Windows és az OS/2 is – támogatja az SMB protokollt. A TCP/IP
protokollt az összes számítógépen telepíteni kell. A Samba a UNIX-változatok alá
biztosít SMB-klienst. Linuxhoz egy külön kernelmodul is készült az SMB-hez,
amely lehetővé teszi az SMB-erőforrások rendszerszintű integrációját. A Sambaklienshez nem kell démont futtatni.
Megosztások
Az SMB-kiszolgálók úgynevezett megosztásokon keresztül biztosítanak hardverterületet a kliensek számára. A megosztás a kiszolgáló egyik könyvtárát és ennek
alkönyvtárait tartalmazza. Ezt a kiszolgáló név alapján ajánlja ki (exportálja) és e
név alapján érhető el. A megosztásnév tetszőleges lehet – nem kell megegyeznie
az exportált könyvtár nevével. A nyomtatókhoz is van név rendelve. A kliensek a
nyomtatót szintén név alapján tudják elérni.
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36.2 Samba indítása és leállítása
A Samba-kiszolgáló a rendszerindítás során automatikusan leállítható és elindítható,
később pedig manuálisan. Az indítási és leállítási irányelv a YaST Samba kiszolgáló
konfgurációjának része (lásd: 36.3.1. szakasz - Samba-kiszolgáló beállítása YaST segítségével (739. oldal)).
A Samba szolgáltatásai a YaST Rendszer > Rendszerszolgáltatások (Futási szint) menüpontja segítségével indíhatók el, illetve állíthatók le. A parancssorból a Samba futtatásához szükséges szolgáltatások az rcsmb stop && rcnmb stop paranccsal
állíthatók le, illetve az rcnmb start && rcsmb start paranccsal indíthatók el.

36.3 Samba-kiszolgáló beállítása
A Samba-kiszolgáló SUSE Linux Enterprise® rendszeren kétféleképp állítható be: a
YaST segítségével és kézzel. A kézi beállítás részletesebb lehet, de a YaST GUI használata jóval kényelmesebb.

36.3.1 Samba-kiszolgáló beállítása YaST
segítségével
A Samba-kiszolgáló beállításához indítsa el a YaST programot és válassza ki a Hálózati
szolgáltatások > Samba-kiszolgáló menüpontot. A modul első indítása alkalmával
megjelenik a Samba-kiszolgáló telepítése párbeszédablak, amelyben néhány alapvető
döntést meg kell hoznia a kiszolgáló adminisztrációjával kapcsolatban, majd a beállítás
végén meg kell adni a Samba root felhasználói jelszavát. A többi indítás esetén a Sambakiszolgáló beállítása jelenik meg.
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A Samba-kiszolgáló telepítése párbeszédablak két részből áll:
Munkacsoport- és tartománynév
A Munkacsoport- vagy tartománynév legördölő menüből válasszon ki egy meglévő
munkacsoportot/tartományt vagy adjon meg egy újat, és kattintson a Tovább
gombra.
Samba-kiszolgáló típusa
A következő lépésben adja meg, hogy a kiszolgálónak kell-e PDC-ként (elsődleges
tartományvezérlőként) viselkednie, majd kattintson a Tovább gombra.
Később a Samba-kiszolgáló telepítése menüben lévő összes beállítás módosítható a
Samba-kiszolgáló beállítások párbeszédablak Azonosítás lapján.

Samba szakértői beállítása a YaST segítségével
A Samba-kiszolgáló modul első indításakor a Samba-kiszolgáló telepítése párbeszédablak
után közvetlenül megjelenik a Samba-kiszolgáló beállítások párbeszédablak. Ennek
segítségével adhatók meg a Samba-kiszolgáló beállításai.
A beállítás módosítása után az ablak bezárásához kattintson a Befejezés menüpontra.

A kiszolgáló indítása
Az Indítás lapon állítsa be a Samba-kiszolgáló indítási lehetőségeit. Ha a szolgáltatást
minden rendszerindításkor el kívánja indítani, akkor válassza a Rendszertöltés alatt lehetőséget. A manuális indítás aktiválásához válassza a Kézzel lehetőséget. A Sambakiszolgáló indításával kapcsolatos további információ: 36.2. szakasz - Samba indítása
és leállítása (739. oldal).
Ezen a lapon a tűzfal portjait is megnyithatja. Ehhez válassza ki a Tűzfalport megnyitása
menüpontot. Ha több hálózati csatolóval rendelkezik, akkor a Samba-szolgáltatásokhoz
tartozó kiválasztásához kattintson a Tűzfalbeállítások menüpontra, válassza ki a kívánt
csatolót, majd kattintson az OK gombra.

Megosztások
A Megosztások lapon adja meg az aktiválandó Samba-megosztásokat. Léteznek előre
meghatározott megosztások, mint például a saját könyvtárak és a nyomtatók. Az Állapot
átkapcsolása menüpont segítségével válthat az Aktív és Inaktív állapot között. Kattintson
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a Hozzáadás lehetőségre új megosztások felvételéhez, illetve a Törlés lehetőségre a
kiválasztott megosztás törléséhez.

Azonosítás
Az Azonosítás lapon adható meg a tartomány, amelyhez a gép rendelve van (Alapbeállítások) és azt, hogy használjon-e alternatív gépnevet a hálózatban (NetBIOS gépnév).
Szakértői globális beállítások megadásához vagy felhasználói hitelesítés beállításához
kattintson a Szakértői beállítások menüpontra.

36.3.2 Webes adminisztráció a SWAT
segítségével
A SWAT (Samba Web Administration Tool) a Samba-kiszolgáló adminisztrációjára
szolgáló alternatív eszköz. Ez egyszerű webes felületet biztosít a Samba-kiszolgáló
beállításához. A SWAT használatához nyissa meg a http://localhost:901 címet
a webböngészőben, és jelentkezzen be root felhasználóként. Ha nincs speciális Samba
root fiókja, akkor használja a rendszer root fiókot.
MEGJEGYZÉS: A SWAT aktiválása
A Samba-kiszolgáló telepítése után a SWAT még nincs aktiválva. Az aktiválásához
nyissa ki a YaST Hálózati szolgáltatások > Hálózati szolgáltatások (xinetd) menüpontját, engedélyezze a hálózati szolgáltatások beállítását, válassza ki a táblázat
swat pontját és kattintson az Állapot átkapcsolása (be vagy ki) menüpontra.

36.3.3 A kiszolgáló manuális beállítása
Ha a Sambát kiszolgálóként kívánja használni, akkor telepítse a samba csomagot. A
Samba fő konfigurációs fájlja az /etc/samba/smb.conf. Ez a fájl két fő logikai
részre oszlik. A[global] rész a központi és általános beállításokat tartalmazza. A
[share] rész pedig az egyedi fájl- és nyomtatómegosztásokat írja le. E megközelítés
segítségével a megosztások jellemzői megadhatók megosztásonként eltérően, vagy a
[global] részben egységesen. Ez javítja a konfigurációs fájl strukturális áttekinthetőségét.
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A [global] rész
A [global] rész alábbi paramétereit a saját hálózati beállításokhoz kell igazítani,
hogy a gépek SMB-n keresztül hozzá tudjanak férni a Samba-kiszolgálóhoz Windows
környezetben.
workgroup = TUX-NET
Ez a sor a Samba-kiszolgálót egy munkacsoporthoz rendeli. A TUX-NET helyére
a hálózati környezet megfelelő munkacsoportját kell írni. A Samba-kiszolgáló a
DNS-neve alatt jelenik meg, hacsak ez a név nem lett hozzárendelve a hálózat valamelyik másik gépéhez. Ha a DNS-név már foglalt, akkor a
netbiosname=EZANEVEM sorhoz hasonló módon adja meg a kiszolgáló nevét.
A paraméterrel kapcsolatos részletek a mansmb.conf paranccsal hívhatók elő.
os level = 2
Ez a paraméter azt szabályozza, hogy a Samba-kiszolgáló megpróbáljon-e LMBvé (local master browser, helyi master böngésző) válni a munkacsoportban. Nagyon
alacsony értéket válasszon ide, hogy megkímélje a meglévő Windows-hálózatot a
rosszul beállított Samba-kiszolgáló okozta zavaroktól. E fontos témakörről további
információ a csomagdokumentáció textdocs alkönyvtárában, a BROWSING.txt
és BROWSING-Config.txt fájlokban olvasható.
Ha nincs más SMB-kiszolgáló jelen a hálózatban (például egy Windows NT vagy
2000 kiszolgáló) és azt kívánja, hogy a Samba-kiszolgáló tárolja a helyi környezetben jelen lévő összes rendszer listáját, akkor állítsa az os level értékét nagyobbra
( például 65-re). A Samba-kiszolgáló ezután LMB-ként kiválasztásra kerül a helyi
hálózathoz.
A beállítás módosításakor gondosan mérlegelje a változásnak a meglévő windowsos
hálózati környezetre gyakarolt hatását. Először próbálja ki a módosításokat egy
elszigetelt hálózatban vagy a nap nem kritikus időszakában.
wins support és wins server
Ha a Samba-kiszolgálót aktív WINS-kiszolgálót működtető Windows-hálózatba
kívánja integrálni, akkor használja a wins server beállítást és az értéke legyen
a WINS-kiszolgáló IP-címe.
Ha a windowsos gépek külön alhálózatokhoz csatlakoznak, de tudniuk kell egymásról, akkor van szükség WINS-kiszolgálóra. A Samba-kiszolgáló is képes ellátni a
WINS-kiszolgáló feladatait. Ehhez használja a wins support = Yes beállítást.
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Ügyeljen rá, hogy a hálózat csak egyetlen Samba-kiszolgálóján legyen engedélyezve
ez a beállítás. A wins server és a wins support beállítás egyszerre nem
használható az smb.conf fájlban.

Megosztások
Az alábbi példák bemutatják, hogyan tehető elérhetővé a CD-ROM meghajtó és a felhasználói saját könyvtárak (homes) az SMB-kliensek számára.
[cdrom]
A CD-ROM véletlen megosztását az alábbi sorok megjegyzésekké tételével (ebben
az esetben pontosvesszők beírásával) lehet letiltani. A CD-ROM Sambán keresztüli
megosztásához törölje az első oszlopban lévő pontosvesszőket.
36.1 példa CD-ROM megosztása
;[cdrom]
;
comment = Linux CD-ROM
;
path = /media/cdrom
;
locking = No

[cdrom] és comment
A [cdrom] bejegyzés a megosztás neve, amelyet az SMB-kliensek látnak a
hálózaton. A megosztás további leírásához azonban megadható egy további
megjegyzés (comment).
path = /media/cdrom
A path exportálja a /media/cdrom könyvtárat.
Egy nagyon megszorító alapértelmezett konfiguráció miatt ez a megosztás csak a
rendszeren jelen lévő felhasználók számára elérhető. Ha ezt a megosztást mindenki
számára elérhetővé kell tenni, akkor a konfigurációhoz adja hozzá a guest ok
= yes sort. Ez a beállítás olvasás jogosultságot biztosít mindenkinek a hálózaton.
Ezt a paramétert körültekintően kell kezelni. Ez különösen érvényes, ha a paramétert
a [global] részben használjuk.
[homes]
A [home] megosztásnak különös jelentősége van itt. Ha a felhasználó egy érvényes
azonosítóval és jelszóval rendelkezik a Linux-fájlkiszolgálóhoz és a saját könyvtárához, akkor csatlakozni tud hozzá.
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36.2 példa homes megosztás
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
browseable = No
read only = No
create mask = 0640
directory mask = 0750

[homes]
Ha nincs másik megosztás, amely az SMB-kiszolgálóhoz csatlakozó felhasználó megosztás nevét használná, akkor a megosztás a [homes] megosztási
utasítások segítségével dinamikusan létrehozásra kerül. A megosztás eredményül kapott neve a felhasználónév.
valid users = %S
A %S helyére a megosztás konkrét neve kerül, amint a kapcsolat sikeresen
létrejött. A [homes] megosztás esetén ez mindig a felhasználó neve. Ennek
következményeképp a felhasználó megosztását csak a felhasználó érheti el.
browseable = No
Ez a beállítás láthatatlanná teszi a megosztást a hálózati környezetben.
read only = No
A Samba alapértelmezés szerint a read only = Yes paraméterrel letiltja
az exportált megosztás írási hozzáférését. Egy megosztás írhatóvá tételéhez a
read only = No értéket kell beállítani, amelynek hatása egyébként megegyezik a writable = Yes paraméterével.
create mask = 0640
A nem MS Windows NT-re épülő rendszerek nem foglalkoznak a UNIX-jogosultságokkal, így egy fájl létrehozásakor nem rendelnek hozzá jogosultságokat.
A create mask paraméter ezért meghatározza az újonnan létrehozott fájlok
hozzáférési jogosultságait. Ez természetesen csak az írható megosztásokra érvényes. A gyakorlatban ez a jogosultságérték azt jelentené, hogy a tulajdonos
olvasási és írási, a tulajdonos elsődleges csoportjának tagjai pedig olvasási jogosultsággal rendelkeznek. A valid users = %S paraméter azonban letiltja a csoport olvasási hozzáférését, hiába rendelkezik a csoport olvasási jogosultsággal. Ahhoz, hogy a csoport rendelkezzen olvasási vagy írási hozzáféréssel, kapcsolja ki a valid users = %S sort.
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Biztonsági szintek
A biztonság növelése érdekében minden megosztási hozzáférés védhető jelszóval. Az
SMB háromféle jogosultságellenőrzést tesz lehetővé:
Megosztási szintű biztonság (security = share)
A megosztáshoz szigorúan hozzátartozik egy jelszó. Csak a jelszót ismerő személyek
férhetnek hozzá a megosztáshoz.
Felhasználói szintű biztonság (security = user)
A változat kapcsán először foglalkozunk a felhasználó fogalmával az SMB-n belül.
Minden felhasználónak saját jelszóval kell bejelentkeznie a kiszolgálóhoz. Regisztráció után a kiszolgáló az egyes megosztásokhoz a felhasználói névtől függően
biztosít hozzáférést.
Kiszolgálószintű biztonság (security = server):
A kliensek felé a Samba úgy működik, mintha felhasználói szintű módban futna.
A valóságban azonban az összes jelszólekérdezést átadja egy másik felhasználói
szintű kiszolgálónak, amely a hitelesítést végzi. Ehhez a beállításhoz még egy paramétert meg kell adni (password server).
A megosztási, felhasználói és kiszolgálószintű biztonság közötti különbség, hogy az
utóbbi a teljes kiszolgálóra érvényes. A kiszolgáló egyedi megosztásai már nem védhetők
külön megosztásonkénti vagy felhasználói szintű biztonsággal. Megteheti azonban,
hogy a rendszer minden beállított IP-címéhez külön Samba-kiszolgálót futtat.
A tárggyal kapcsolatos további információt a Samba HOWTO-gyűjtemény tartalmaz.
Ha egy rendszeren több kiszolgáló van, akkor az interfaces és bind
interfaces only beállításra is figyeljen.

36.4 Kliensek beállítása
A kliensek a Samba-kiszolgálót csak TCP/IP-n keresztül érik el. A NetBEUI és a NetBIOS IPX-en keresztül nem használható Sambával.
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36.4.1 Samba-kliens beállítása YaST
segítségével
Állítson be egy Samba-klienst a Samba-kiszolgálón található erőforrások (fájlok vagy
nyomtatók) használatához. A Hálózati szolgáltatások > Windows-tartománytagság
menüpontban adja meg a tartományt vagy munkacsoportot. A rendelkezésre álló csoportok és tartományok megjelenítéséhez (és az egér segítségével történő kiválasztásához)
kattintson a Tallózás gombra. Ha aktiválja az SMB-információ használata Linux-hitelesítéshez menüpontot, akkor a felhasználói hitelesítés a Samba-kiszolgálón keresztül
történik. Az összes beállítás megadása után a befejezéshez kattintson a Befejezés
gombra.

36.4.2 Windows 9x és ME
A Windows 9x és ME beépített TCP/IP-támogatással rendelkezik. Alapértelmezés
szerint azonban ez nem kerül telepítésre. A TCP/IP hozzáadásához menjen a Vezérlőpult
> Rendszer menüpontra, és válassza ki a Hozzáadás > Protokollok > Microsoft TCP/IP
lehetőséget. A Windows-gép újraaindítása után a Samba-kiszolgáló kikereséséhez kattintson duplán a hálózati környezet asztalon levő ikonjára.
TIPP
A Samba-kiszolgáló nyomtatójának használatához telepítse a megfelelő Windowsverzióhoz tartozó szabványos vagy Apple-PostScript nyomtató-illesztőprogramot.
Legjobb a Linux-nyomtatósorhoz csatolni, amely elfogadja a Postscriptet bemeneti formátumként.

36.5 Samba mint bejelentkezési
kiszolgáló
A túlnyomórészt Windows-klienseket tartalmazó hálózatban gyakran igény, hogy a
felhasználók csak érvényes azonosítóval és jelszóval regisztrálhassák magukat. Windows
alapú hálózatban ezt a feladatot az elsődleges tartományvezérlő (primary domain
controller, PDC) kezeli. A Windows NT kiszolgáló beállítható PDC-ként, de a feladat
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Samba-kiszolgáló segítségével is elvégezhető. Az smb.conf [global] részébe
beírandó bejegyzéseket a 36.3. példa - Az smb.conf globális része (747. oldal) mutatja
be.
36.3 példa Az smb.conf globális része
[global]
workgroup = TUX-NET
domain logons = Yes
domain master = Yes

Ha az ellenőrzési célra titkosított jelszavakat használnak – ez az alapértelmezett beállítás
egy jól karbantartott MS Windows 9x rendszerben, MS Windows NT 4.0 alatt a 3.
szervizcsomagtól kezdve és az újabb termékekben – a Samba-kiszolgálónak kezelnie
kell tudnia ezt. A [global] encrypt passwords = yes bejegyzése kapcsolja
ezt be (a Samba 3-as verziójában már ez az alapértelmezés). Ezenfelül a felhasználói
azonosítókat és jelszavakat a Windowsnak megfelelő titkosított formátumban kell előkészíteni. Ez az smbpasswd -a name paranccsal hajtható végre. Hozza létre a számítógépek tartományazonosítóját (ezt a Windows NT tartomány igényli) az alábbi parancsokkal.
36.4 példa Gépazonosító létrehozása
useradd hostname\$
smbpasswd -a -m hostname

A useradd parancshoz egy dollárjelet adva az smbpasswd jelszó ezt automatikusan
beszúrja a -m paraméter használatakor. A megjegyzéssel ellátott konfigurációs példa(/usr/share/doc/packages/Samba/examples/smb.conf.SuSE) tartalmazza a feladatot automatizáló beállításokat is.
36.5 példa A gépazonosító automatikus beállítása
add machine script = /usr/sbin/useradd -g nogroup -c "NT Machine Account" \
-s /bin/false %m\$

Annak biztosításához, hogy a Samba ezt a parancsfájlt biztosan helyesen hajtsa végre,
válasszon ki egy Samba-felhasználót a szükséges adminisztrátori jelszavakkal. Ehhez
válasszon ki egy felhasználót és adja hozzá az ntadmin csoporthoz. Ezután a Linuxcsoporthoz tartozó összes felhasználóhoz Domain Admin (tartományadminisztrátor)
állapot rendelhető a következő paranccsal:
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net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=ntadmin

A témakörrel kapcsolatos információt a Samba HOWTO-gyűjtemény (/usr/share/
doc/packages/samba/Samba-HOWTO-Collection.pdf) 12. fejezete tartalmaz.

36.6 További információ
A digitális dokumentáció részletes információkat tartalmaz a Sambáról. A parancssorban
adja ki az apropos samba parancsot néhány kézikönyvoldal (man) megjelenítéséhez,
vagy ha a Samba már telepítve van, akkor böngésszen bátran az /usr/share/doc/
packages/samba könyvtárban, ahol többféle online dokumentum és példa is található. Egy megjegyzésekkel ellátott példakonfiguráció az (smb.conf.SuSE) található
az examples alkönyvtárban.
A Samba csapat által biztosított Samba HOWTO-gyűjtemény a hibajavítással kapcsolatos részt tartalmaz. Ezen felül a dokumentum V. része a konfiguráció ellenőrzésével
kapcsolatos részletes útmutatót ad. samba-doc csomag telepítése után az /usr/
share/doc/packages/samba/Samba-HOWTO-Collection.pdf fájlban
keresse meg a HOWTO-t.
Az LDAP-vel, valamint a Windows NT vagy 2000 rendszerről való áttéréssel kapcsolatos részleteket az /usr/share/doc/packages/samba/examples/LDAP/
smbldap-tools-*/doc könyvtár tartalmaz, ahol a * az smbldap-tools verziója.
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Fájlrendszer megosztása
NFS-sel

37

A fájlrendszerek hálózaton keresztüli megosztása és terjesztése általános feladat vállalati környezetekben. Az NFS kipróbált rendszer, amely együttműködik az NIS szaknévsor protokollal. Ha biztonságosabb protokollra van szüksége, amely együttműködik az
LDAP címtárral és Kerberosszal védhető, akkor tekintse meg az NFSv4-et.
A 33. fejezet - A NIS használata (705. oldal) ábrán is látható módon az NFS együttműködik az NIS-sel, hogy átlátszóvá tegye a hálózatot a felhasználók számára. Az NFS
segítségével a fájlrendszereket meg lehet osztani a hálózat gépei között. Megfelelő beállítás esetén mindegy, hogy a felhasználó melyik terminálon jelentkezik be, mindig
ugyanabban a környezetben találja magát.

37.1 A szükséges szoftver telepítése
Ha a gépet NFS-kliensként kívánja beállítani, akkor nem kell telepíteni további szoftvert.
Az NFS-kliens beállításához szükséges összes csomag alapértelmezésben telepítésre
kerül.
Az NFS-kiszolgáló azonban nem része az alapértelmezett telepítésnek. Az NFS-kiszolgálószoftver telepítéséhez indítsa el a YaST-ot és válassza ki a Szoftver > Szoftver telepítése és eltávolítása menüpontot. Most válassza ki a Szűrő > Minták lehetőséget, majd
az Egyéb kiszolgáló menüpontot, vagy a Keresés lehetőséggel keresse meg az
NFS-kiszolgálót. A telepítési folyamat befejezéséhez erősítse meg a csomagok
telepítését.
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37.2 Fájlrendszerek importálása YaST
segítségével
Az erre jogosult felhasználók felcsatolhatják az NFS-könyvtárakat egy NFS-kiszolgálóról a saját könyvtárfájukba. Ez a YaST NFS-kliens moduljával hajtható végre. Adja
meg az NFS-kiszolgáló gépnevét, az importálandó könyvtárakat, valamint a csatolási
pontot, amelyen a könyvtár helyileg felcsatolásra kerül. A módosítások akkor lépnek
életbe, ha az első párbeszédablakban rákattint a Hozzáadás gombra. Kattintson a Tűzfalport megnyitása menüpontra annak érdekében, hogy a tűzfal engedélyezze a szolgáltatás elérését a távoli számítógépekről. A tűzfal állapota a jelölőnégyzet mellett látható.
A módosítások Befejezés gombra kattintva menthetők el. Lásd: 37.1. ábra - NFS-kliens
beállítása YaST segítségével (751. oldal).
A konfiguráció beíródik az /etc/fstab könyvtárba és a megadott fájlrendszer felcsatolódik. Ha a YaST konfigurációs klienst elindítja egy későbbi időpontban, akkor
az a meglévő konfigurációt kiolvassa a fájlból.
NFSv4 fájlrendszer jelenleg csak manuálisan importálható. Ennek leírása: 37.3. szakasz
- Fájlrendszerek manuális importálása (751. oldal).
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37.1 ábra NFS-kliens beállítása YaST segítségével

37.3 Fájlrendszerek manuális
importálása
A fájlrendszerek manuálisan is importálhatók az NFS-kiszolgálóból. Ennek előfeltétele
egy futó RPC portleképező, amely az rcportmap start parancs root felhasználóként kiadásával indítható el. Ha ez az előfeltétel teljesül, a távoli exportált fájlrendszerek ugyanúgy csatolhatók fel a fájlrendszeren, mint a helyi merevlemezek, a mount
parancs segítségével:
mount host:remote-path local-path

Ha például a sun gépen lévő felhasználói könyvtárakat kell importálni, akkor használja
a következő parancsot:
mount sun:/home /home
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37.3.1 NFSv4-fájlrendszerek importálása
Az idmapd szolgáltatásnak futnia kell a kliensen az NFSv4-importálás elvégzéséhez.
Indítsa el az idmapd szolgáltatást a parancssorból az rcidmapd start paranccsal.
Az rcidmapd status parancs segítségével ellenőrizheti az idmapd állapotát.
Az idmapd szolgáltatások a paramétereket az /etc/idmapd.conf fájlban tárolják.
Hagyja meg a Domain paraméter localdomain értékét. Ellenőrizze, hogy az NFSklienshez és az NFS-kiszolgálóhoz ugyanaz az érték van-e megadva.
Végezze el az NFSv4-importálásokat egy parancs parancssorból való kiadásával. A
távoli NFSv4-fájlrendszerek importálásához használja a következő parancsot:
mount -t nfs4 host:/ local-path

Helyettesítse a host értéket az exportált NFSv4-könyvtárak NFS-kiszolgálójának nevével, a local-path értéket pedig a kliensgép azon helyével, ahová csatolni kíván.
A sun NFSv4 segítségével exportált /home könyvtárának a /local/home könyvtárba
importálásához használja a következő parancsot:
mount -t nfs4 sun:/ /local/home

A távoli fájlrendszer elérési útja, amely a kiszolgáló neve és egy kettőspont után áll,
egyetlen törtvonal „/”. Ez különbözik a v3-importálások megadási módjától, ahol a távoli fájlrendszer pontos elérési útja van megadva. Ezt az elvet pszeudo-fájlrendszernek
is hívják. Leírása: 37.4.1. szakasz - NFSv4-kliensek exportálása (755. oldal).

37.3.2 Az automount szolgáltatás használata
A szokásos helyi eszközcsatolásokhoz hasonlóan az autofs démon távoli fájlrendszerek
automatikus csatolásához is használható. Ehhez adja hozzá a következő bejegyzést az
/etc/auto.master fájlhoz:
/nfsmounts /etc/auto.nfs

Ezután az /nfsmounts könyvtár a kliensen lévő összes NFS-sel csatolt fájlrendszer
gyökere lesz, ha az auto.nfs fájl megfelelően létre lett hozva. Az auto.nfs név
választásának kényelmi oka van, de tetszőleges név megadható. A kiválasztott fájlban
(ha nem létezik, hozza létre) hozzon létre egy bejegyzést az összes NFS-sel csatolt
fájlrendszerhez, a következő példában láható módon:
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localdata -fstype=nfs server1:/data
nfs4mount -fstype=nfs4 server2:/

Aktiválja a beállításokat az rcautofs start paranccsal. Ehhez például az
/nfsmounts/localdata, a kiszolgáló1 /data könyvtára NFS, a kiszolgáló2
/nfsmounts/nfs4mount könyvtára pedig az NFSv4 segítségével kerül felcsatolásra.
Ha az /etc/auto.master fájl az autofs szolgáltatás futása közben módosul, akkor
az automountert újra kell indítani a módosítások életbe léptetése érdekében. Ezt az
rcautofs restart paranccsal hajtsa végre.

37.3.3 Az /etc/fstab manuális módosítása
Egy NFS-en csatolt könyvtár szokásos bejegyzése az /etc/fstab fájlban így néz
ki:
host:/data /local/path nfs rw,noauto 0 0

Az NFSv4-csatolások az /etc/fstab fájlhoz manuálisan is hozzáadhatók. E csatolások esetén az nfs helyett nfs4 értéket használjon a harmadik oszlopban, és ügyeljen
rá, hogy a távoli fájlrendszert / adja meg a host: után az első oszlopban. Az adatok
az /etc/fstab fájlba mentésének előnye, hogy a csatolási parancsok lerövidíthetők,
mert csak a helyi csatolási pontot kell tartalmazniuk, például:
mount /local/path

37.4 Fájlrendszerek exportálása YaST
segítségével
A YaST segítségével a hálózat egyik gépe beállítható NFS-kiszolgálónak – ez egy olyan
kiszolgáló, amely a könyvtárakat és fájlokat exportálja az összes olyan gépre, amely
számára engedélyezik e fájlok elérését. Így például egy csoport összes felhasználója
számára biztosíthatók alkalmazások anélkül, hogy azokat helyileg telepíteni kéne minden
gépen. Ilyen kiszolgáló telepítéséhez indítsa el a YaST-ot és válassza ki a Hálózati
szolgáltatások > NFS-kiszolgáló menüpontot. A következőhöz hasonló párbeszédablak
jelenik meg: 37.2. ábra - NFS-kiszolgálókonfigurációs eszköz (754. oldal).
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37.2 ábra NFS-kiszolgálókonfigurációs eszköz

Következő lépésként válassza ki az NFS-kiszolgáló indítása pontot és adja meg az
NFSv4-tartomány nevét.
Kattintson a GSS biztonság engedélyezése gombra, ha a kiszolgálóhoz biztonságos
hozzáférésre van szüksége. Ennek előfeltétele, hogy a Kerberos telepítve legyen a tartományban, továbbá a kiszolgáló és a kliensek is támogassák a Kerberost. Kattintson
a Tovább gombra.
A felső szövegmezőben adja meg az exportálandó könyvtárakat. Alul adja meg a gépeket,
amelyek számára hozzáférést kell biztosítani ezekhez a könyvtárakhoz. Ezt a párbeszédablakot az 37.3. ábra - NFS-kiszolgáló beállítása YaST segítségével (755. oldal) ábra
mutatja. Az ábra olyan példahelyzetet mutat, amelyben az NFSv4 az előző párbeszédablakban engedélyezve lett. A jobb oldalon megjelennek a Csatlakoztatott
kiszolgálók. További részleteket a bal oldali ablakrészben látható súgó tartalmaz.
A párbeszédablak alsó részében minden géphez négy lehetőség állítható be: egyes
gép, hálózati csoportok, dzsókernevek és IP-hálózatok. A lehetőségek
részletesebbb leírását az exports kézikönyvoldala tartalmazza. A beállítás befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra.
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37.3 ábra NFS-kiszolgáló beállítása YaST segítségével

FONTOS: Tűzfal automatikus beállítása
Ha van a rendszeren aktív tűzfal (SuSEfirewall2), akkor a YaST a Tűzfalport
megnyitása lehetőség kiválasztására átalakítja a tűzfal konfigurációját és engedélyezi az nfs szolgáltatást.

37.4.1 NFSv4-kliensek exportálása
Jelölje meg az NFSv4 engedélyezése lehetőséget az NFSv4-kliensek támogatásához.
Az NFSv3-kliensek továbbra is hozzá tudnak férni a kiszolgáló exportált könyvtáraihoz,
amennyiben azok megfelelően lettek exportálva. Ennek részletes leírása: 37.4.3. szakasz
- v3 és v4 exportok együttes használata (758. oldal).
Az NFSv4 aktiválása után adjon meg egy megfelelő tartománynevet. Győződjön meg
róla, hogy a beírt név megegyezik az adott kiszolgálót elérő valamelyik NFSv4-kliens
/etc/idmapd.conf fájljában lévővel. Ez az idmapd szolgáltatás paramétere, amely
az NFSv4 támogatáshoz (a kiszolgálón és kliensen egyaránt) szükséges. Ha nincsenek
különleges igényei, akkor hagyja meg az alapértelmezett (localdomain) beállítást.
További információ: 37.7. szakasz - További információ (762. oldal).
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Kattintson a Tovább gombra. A következő párbeszédablak két részre van osztva. A
felső részben két oszlop található, Könyvtárak és Csatlakoztatott kiszolgálók néven. A
Könyvtárak egy közvetlenül szerkeszthető oszlop, amely az exportálandó könyvtárakat
sorolja fel.
Rögzített klienshalmaz esetén kétféle könyvtár exportálható – pszeudo-root fájlrendszerként viselkedő, illetve a pszeudo-fájlrendszer bármely alkönyvtárához rendelt
könyvtár. Ez a pszeudo-fájlrendszer kiindulási pontként szolgál: ezalatt található az
adott klienshalmaz összes exportált fájlrendszere. Egy klienshez vagy a kliensek halmazához a kiszolgálón csak egy könyvtár állítható be pszeudo-rootként az exportáláshoz.
Ugyanazon kliens számára több könyvtár úgy exportálható, ha a könyvtárakat a pszeudoroot egyik meglévő alkönyvtárához rendeli.
37.4 ábra Könyvtárak exportálása NFSv4 segítségével

A párbeszédablak alsó részében adja meg az adott könyvtár kliensét (dzsókernév) és
exportálási lehetőségeit. Miután a felső részben felvett egy könyvtárat, automatikusan
megjelenik egy másik párbeszédablak a kliens és a beállítási adatok megadásához. Ezután
új kliens (klienshalmaz) hozzáadásához kattintson a Gép hozzáadása menüpontra.
A megjelenő kis párbeszédablakban adja meg a gép dzsókernevét. Minden géphez
négyféle gép dzsókernév állítható be: egyetlen gép (név vagy IP-cím), hálózati csoportok,
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dzsókernév (a * például azt jelenti, hogy az összes gép el tudja érni a kiszolgálót), és
az IP-hálózatok. A Beállítások menüben adja meg az fsid=0 értéket a beállítások
vesszővel elválasztott listájában a könyvtár pszeudo-rootként történő beállításához. Ha
a könyvtárat egy másik, már beállított pszeudo-root alatt lévő könyvtárhoz kell rendelni,
akkor győződjön meg rőla, hogy a cél hozzárendelési útvonal a beállításlistában
bind=/target/path formátumban van megadva.
Tételezzük fel például, hogy az /exports könyvtár lett kiválasztva pszeudo-root
könyvtárként a kiszolgálóhoz hozzáférő összes kliens számára. Vegye fel ezt a felső
részben és győződjön meg róla, hogy a könyvtárhoz megadott beállítás tartalmazza az
fsid=0 értéket. Ha van másik könyvtár, a /data, amelyet szintén NFSv4-gyel kell
exportálni, akkor vegye fel ezt a könyvtárat is a felső részben. A beállítások megadása
során győződjön meg róla, hogy a bind=/exports/data megtalálható a listában,
és hogy az /exports/data az /exports már meglévő alkönyvtára. A Csatlakoztatott kiszolgálók rész a bind=/target/path minden módosítását tükrözi, legyen
az akár törlés, hozzáadás vagy az érték módosítása. Ez az oszlop nem közvetlenül
szerkeszthető, hanem összegzi a könyvtárakat és azok jellemzőit. Ha minden adatot
beírt, kattintson a Befejezés gombra a beállítás befejezéséhez, illetve az Indítás gombra
a szolgáltatás újraindításához.

37.4.2 NFSv3- és NFSv2-exportok
Mielőtt a Tovább gombra kattintana, győződjön meg róla, hogy az NFSv4 engedélyezése
nincs bejelölve a kezdeti párbeszédablakban.
A következő párbeszédablak két részre van osztva. A felső szövegmezőben adja meg
az exportálandó könyvtárakat. Az alsó részben adja meg azokat a gépeket, amelyeknek
hozzá kell férniük ezekhez a könyvtárakhoz. Minden géphez négyféle gép dzsókernév
állítható be: egyetlen gép (név vagy IP-cím), hálózati csoportok, dzsókernév (a * például azt jelenti, hogy az összes gép el tudja érni a kiszolgálót), és az IP-hálózatok.
Ez a párbeszédablak itt látható: 37.4. ábra - Könyvtárak exportálása NFSv4 segítségével
(756. oldal). A lehetőségek átfogóbb magyarázatát a man exports parancs kimenete
tartalmazza. A beállítás befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra.
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37.5 ábra Könyvtárak exportálása NFSv2 és v3 segítségével

37.4.3 v3 és v4 exportok együttes használata
Az NFSv3- és NFSv4-exportok együtt is jelen lehetnek a kiszolgálón. Az NFSv4-támogatás engedélyezése után a kezdeti beállítási párbeszédablakban azokat az exportokat,
amelyekhez az fsid=0 és bind=/target/path nincs megadva a beállításlistában,
a rendszer v3 exportoknak tekinti. Tekintse meg a következő példát: 37.4. ábra Könyvtárak exportálása NFSv4 segítségével (756. oldal). Ha a Könyvtár hozzáadása
paranccsal felvesz egy újabb könyvtárat (például a /data2-t), akkor a megfelelő beállításlistában ne adja meg az fsid=0 vagy bind=/target/path értéket. Ebben az
esetben ez az export v3-exportként viselkedik.
FONTOS
A tűzfal automatikus beállítása
Ha van a rendszeren aktív SuSEfirewall2, akkor a YaST a Tűzfalport megnyitása
lehetőség kiválasztására átalakítja a tűzfal konfigurációját és engedélyezi a
szolgáltatást.
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37.5 Fájlrendszer manuális
exportálása
Az NFS exportálási szolgáltatás konfigurációs fájljai: /etc/exports és /etc/
sysconfig/nfs. Ezen fájlokon felül még az /etc/idmapd.conf szükséges az
NFSv4-kiszolgáló beállításához. A szolgáltatások indításához vagy újraindításához
futtassa az rcnfsserver restart és rcidmapd restart parancsot. Az NFSkiszolgáló használatához szükség van egy működő RPC-portleképezőre. Ezért a portleképező szolgáltatást is indítsa el vagy indítsa újra az rcportmap restart paranccsal.

37.5.1 Fájlrendszerek exportálása NFSv4
segítségével
Az NFSv4 az NFS protokoll SUSE Linux Enterprise 10 rendszeren rendelkezésre álló
legújabb változata. A könyvtárak beállítása az NFSv4 változattal történő exportáláshoz
kissé eltér az előző változatoktól.

Az /etc/exports fájl
A fájl bejegyzések listájából áll. Minden bejegyzés egy könyvtárat jelöl, amely meg
van osztva, illetve a megosztás módját is jelzi. Az /etc/exports egy szokásos bejegyzése a következőkből áll:
/shared/directory host(option_list)

Például:
/export 192.168.1.2(rw,fsid=0,sync)
/data 192.168.1.2(rw,bind=/export/data,sync)

Azokat a könyvtárakat, amelyekhez az fsid=0 meg van adva a beállításlistában,
pszeudo-root fájlrendszernek hívjuk. Itt a 192.168.1.2 IP-címet használjuk. Használhatja
a gép nevét, illetve megadhat a gépek halmazát jelző dzsókernevet (*.abc.com, *
stb.) vagy hálózati csoportokat.
Kliensek rögzített halmaza esetén csak két könyvtártípus exportálható NFSv4 segítségével:
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• Pszeudo-fájlrendszerként kiválasztott egyetlen könyvtár. Ebben a példában az
/exports a pszeudo-root könyvtár, mivel az fsid=0 meg van adva a bejegyzéshez a beállításlistában.
• A pszeudo-fájlrendszer egy meglévő alkönyvtárához rendelt könyvtárak. A fenti
példában a /data olyan könyvtár, amely az /export pszeudo-fájlrendszer
meglévő alkönyvtárához (/export/data) van rendelve.
A pszeudo-fájlrendszer a legfelső szintű könyvtár: ez alatt található az összes NFSv4gyel exportált fájlrendszer. Egy adott klienshez vagy kliensek adott halmazához a kiszolgálón csak egy könyvtár állítható be pszeudo-rootként az exportáláshoz. Ugyanahhoz
a klienshez vagy klienshalmazhoz több könyvtár egyszerre úgy exportálható, ha azokat
a pszeudo-root meglévő alkönyvtárához rendeli.

/etc/sysconfig/nfs
Ez a fájl tartalmaz néhány paramétert, amelyek meghatározzák az NFSv4 kiszolgáló
démon viselkedését. Az NFSv4_SUPPORT paraméternek 'igen' értéket kell adni. Ez a
paraméter határozza meg, hogy az NFS-kiszolgáló támogatja-e az NFSv4-exportokat
és -klienseket.

/etc/idmapd.conf
A Linux gép minden használójának rendelkeznie kell névvel és azonosítóval. Az idmapd
végzi a név-azonosító leképezést a kiszolgáló NFSv4-kéréseihez, illetve válaszol a
kliensnek. NFSv4 esetén ennek a kiszolgálón és a kliensen is futnia kell, mivel az NFSv4
csak neveket használ a kommunikációban.
Győződjön meg róla, hogy rendelkezésre áll egy egységes módszer a felhasználónevek
és azonosítók (uid) felhasználókhoz rendelésére azokon a gépeken, amelyeken a fájlrendszereket NFS-sel osztják meg. Ez NIS, LDAP vagy a tartomány egyéb egységes
tartományhitelesítési mechanizmusa segítségével oldható meg.
A megfelelő működés érdekében a klienshez és kiszolgálóhoz tartozó Domain paraméter
értékének meg kell egyeznie az adott fájlban. Ha nem biztos a dolgában, hagyja a tartományt a localdomain értéken mind a kiszolgáló, mind a kliens fájljaiban. Példa a
konfigurációs fájlra:
[General]
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Verbosity = 0
Pipefs-Directory = /var/lib/nfs/rpc_pipefs
Domain = localdomain
[Mapping]
Nobody-User = nobody
Nobody-Group = nobody

Csak akkor módosítsa ezeket a paramétereket, ha biztos abban, amit csinál. További
részleteket az idmapd és idmapd.conf kézikönyvoldala tartalmaz: man idmapd,
man idmapd.conf .

Szolgáltatások elindítása és leállítása
Az /etc/exports vagy /etc/sysconfig/nfs módosítása után indítsa el vagy
indítsa újra az NFS-kiszolgáló szolgáltatást az rcnfsserver restart parancs
segítségével. Az /etc/idmapd.conf módosítása után indítsa el vagy indítsa újra
az idmapd szolgáltatást az rcidmapd restart parancs segítségével. Győződjön
meg róla, hogy mindkét szolgáltatás fut.

37.5.2 Fájlrendszerek exportálása NFSv2 és
NFSv3 segítségével
Ez csak az NFSv3- és NFSv2-exportokra vonatkozik. Az NFSv4-exportokról az 37.5.1.
szakasz - Fájlrendszerek exportálása NFSv4 segítségével (759. oldal) rész szól.
A fájlrendszerek NFS-en keresztüli exportálásához két konfigurációs fájlt kell módosítani: az /etc/exports és /etc/sysconfig/nfs fájlokat. Az /etc/exports
fájl bejegyzéseinek szokásos formátuma:
/shared/directory host(list_of_options)

Például:
/export 192.168.1.2(rw,sync)

Itt az /export könyvtár meg van osztva a 192.168.1.2 géppel, az rw,sync beállításlistával. Ez az IP-cím helyettesíthető a kliens nevével vagy kliensek halmazával dzsókernév (például a *.abc.com) vagy akár hálózati csoportok használatával.
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A beállítások és jelentésük részletes magyarázatát az exports kézikönyvoldala (man
exports) tartalmazza.
Az /etc/exports vagy /etc/sysconfig/nfs módosítása után indítsa és vagy
indítsa újra az NFS szolgáltatást az rcnfsserver restart parancs segítségével.

37.6 NFS és Kerberos
Ha az NFS-hez Kerberos-hitelesítést kíván használni, akkor a GSS biztonságot engedélyezni kell. Ehhez válassza ki a GSS biztonság engedélyezése menüpontot a kezdeti
YaST párbeszédablakban. Hajtsa végre továbbá az alábbi lépéseket is:
• Győződjön meg róla, hogy a kiszolgáló és a kliens ugyanabban a Kerberos-tartományban található. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a KDC (Kulcselosztó központ)
kiszolgálót érik el és ugyanazon a krb5.keytab fájlon osztoznak (ennek alapértelmezett helye minden gépen: /etc/krb5.keytab).
• Indítsa el a gssd szolgáltatást a kliensen az rcgssd start parancs segítségével.
• Indítsa el az svcgssd szolgáltatást a kiszolgálón az rcsvcgssd start parancs
segítségével.
A Kerberosszal védett NFS beállításával kapcsolatos információt a következő hivatkozásokon talál: 37.7. szakasz - További információ (762. oldal).

37.7 További információ
Az NFS-kiszolgáló és -kliens beállításával kapcsolatos információt az exports, nfs
és mount parancsok kézikönyvoldala, valamint az /usr/share/doc/packages/
nfs-tils/README és a következő webes dokumentumok tartalmaznak:
A részletes műszaki dokumentáció online változata a következő címen található:
SourceForge [http://nfs.sourceforge.net/]
A Kerberosszal védett NFS beállításával kapcsolatos útmutatást a következő címen talál:
NFS Version 4 Open Source Reference Implementation [http://www.citi.umich
.edu/projects/nfsv4/linux/krb5-setup.html]
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Ha az NFSv4-gyel kapcsolatban kérdései vannak, akkor forduljon a Linux NFSv4
Gyakran ismételt kérdések [http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/
linux/faq/] dokumentumhoz .
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38

Fájlszinkronizálás

Manapság sok ember használ több gépet – egyet otthon, egyet vagy többet a munkahelyen és esetleg utazás közben egy noteszgépet vagy PDA-t. Sok fájlra az összes számítógépen szükség van. Lehet, hogy szeretne az összes gépen dolgozni, fájlokat módosítani, majd pedig azt kívánná, hogy az összes gépen rendelkezésre álljanak a legfrissebb
adatok.

38.1 A rendelkezésre álló
adatszinkronizációs szoftverek
Az adatszinkronizálás nem gond olyan számítógépek esetén, amelyek állandóan egy
gyors hálózatra vannak csatlakoztatva. Ebben az esetben használjon hálózati fájlrendszert
(például NFS-t), és tárolja a fájlokat a kiszolgálón; így az összes gép ugyanazokat a
fájlokat éri el a hálózaton keresztül. Ez a megközelítés nem lehetséges, ha a hálózati
kapcsolat lassú vagy nem állandó. Ha úton van egy noteszgéppel, akkor a szükséges
fájlok másolatát a helyi merevlemezen kell tárolni. Ezután a módosított fájlokat szinkronizálni kell. Ha a fájlt az egyik számítógépen módosítja, akkor gondoskodjon róla,
hogy a fájl egy másolata az összes számítógépre rákerüljön. Alkalmi másolatok esetén
ez kézzel az scp vagy rsync parancs segítségével hajtható végre. Ha sok fájl érintett,
akkor az eljárás bonyolult lehet és nagy körültekintést igényel a hibák elkerülése (például hogy ne írjunk felül egy új fájlt a régivel).

Fájlszinkronizálás

765

FIGYELEM: Adatvesztés kockázata
Mielőtt az adatokat egy szinkronizációs rendszerre bízza, ismerje meg alaposan
a használni kívánt programot és tesztelje a funkcióit. A fontos fájlok biztonsági
mentését nem szabad elhanyagolni.
Az adatok kézi szinkronizálásának időigényes és könnyen elhibázható feladata elkerülhető olyan programok alkalmazásával, amelyek különböző eljárások segítségével automatizálják ezt a feladatot. Az alábbi összefoglalók mindössze be kívánják mutatni e
programok működését és használatát. Ha használni kívánja őket, akkor olvassa el a
programok saját dokumentációját.

38.1.1 CVS
Az általában a programok forrásverzióinak kezelésére használt CVS lehetőséget ad arra,
hogy a fájlok másolatait több számítógépen legyenek tárolhatók. Ennek megfelelően
adatszinkronizálásra is jó. A CVS egy központi adattárat tart a kiszolgálón, és ebbe
menti a fájlokat és módosításaikat. A helyileg végrehajtott módosítások elküldésre kerülnek az adattárba és lekérhetők más számítógépekről egy frissítés segítségével.
Mindkét eljárást a felhasználónak kell kezdeményeznie.
A CVS nagyon hibatűrő, ha több gépen is történnek változások. A módosítások összefésülésre kerülnek, és ha változások vannak ugyanabban a sorban, akkor a rendszer
ütközési jelentést küld. Ha ütközés van, az adatbázis konzisztens állapotban marad. Az
ütközés a feloldás érdekében csak a kliensgépen látható.

38.1.2 rsync
Ha nincs szükség verziókövetésre, de nagy könyvtárstruktúrákat kell szinkronizálni
lassú hálózati kapcsolatokon keresztül, akkor az rsync kiváló mechanizmust kínál ahhoz,
hogy csak a fájlok módosításai kerüljenek átküldésre. Ez nem csak a szövegfájlok, hanem
a bináris fájlok esetében is működik. A fájlok közötti különbségek megállapításához
az rsync a fájlokat blokkokra osztja és ellenőrzőösszeget számol ezekre a blokkokra.
A módosítások észlelésére fordított erőfeszítésnek ára van. A szinkronizálandó rendszereket bőkezűen kell méretezni az rsync használatához. A RAM különösen fontos.
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38.2 Szempontok a program
kiválasztásához
A használandó program kiválasztásakor néhány fontos tényezőt meg kell fontolni.

38.2.1 Kliens-kiszolgáló vagy egyenrangú
modell?
Az adatok szétosztásához általában két különböző modellt használnak. Az első modellben
az összes kliens egy központi kiszolgálóval szinkronizálja a fájlokat. A kiszolgálót
legalább időnként az összes kliensnek el kell érnie. Ezt a modellt használja a CVS.
A másik lehetőség, hogy az összes hálózati gép egymással, mint egyenrangú féllel
szinkronizálja az adatokat. Az rsync valójában kliens módban működik, de bármely
kliens működhet kiszolgálóként is.

38.2.2 Hordozhatóság
A CVS és az rsync számos más operációs rendszeren is rendelkezésre áll, a különböző
UNIX- és Windows-rendszereket is beleértve.

38.2.3 Interaktív vagy automatikus?
A CVS programban az adatszinkronizálást a felhasználó maga kezdeményezi. Ez lehetővé teszi a szinkronizálandó adatok kifinomult felügyeletét és az ütközések kezelése is
egyszerűbb. Azonban ha a szinkronizációs időközök túl hosszúak, akkor nagyobb valószínűséggel történnek ütközések.

38.2.4 Ütközések: okok és megoldások
A CVS programban ritkán történnek ütközések; még akkor sem, ha több ember dolgozik
egy nagy projekten. Ennek az az oka, hogy a dokumentumok egyedi sorok alapján ke-
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rülnek összefésülésre. Az esetlegesen fellépő ütközés csak egy kliensre van hatással.
A CVS programban az ütközés általában egyszerűen feloldható.
Az rsync-ben egyáltalán nincs ütközéskezelés. A felhasználó felelős azért, hogy ne írja
véletlenül felül a fájlokat és hogy kézzel feloldja az esetleges ütközéseket. A biztonság
kedvéért egy verziókezelő rendszer – például az RCS – is alkalmazható.

38.2.5 Fájlok kiválasztása és hozzáadása
A CVS programban az új könyvtárakat és fájlokat a cvs add parancs segítségével
explicit módon meg kell adni. Így a felhasználók jobban kézben tarthatják a szinkronizálandó fájlokat. Másrészt viszont könnyebb kifelejteni az új fájlokat, különösen akkor,
ha a cvs update parancs kimenetében lévő kérdőjeleket a fájlok nagy száma miatt
figyelmen kívül hagyjuk.

38.2.6 Előzmények
A CVS további funkciója, hogy a régi fájlverziók rekonstruálhatók. Rövid szerkesztési
megjegyzések szúrhatók be a módosításokhoz, így a fájlok fejlesztése a tartalom és a
megjegyzések alapján később egyszerűen nyomon követhető. Ez értékes segítség például értekezések és programszövegek írásakor.

38.2.7 Adatkötet- és
merevlemez-követelmények
Az elosztott adatokhoz elegendő szabad területre van szükség az összes érintett gépen.
A CVS további területet igényel a kiszolgálón az adattár adatbázisa számára. A fájlok
előzményeit szintén a kiszolgáló tárolja, ami még több területet igényel. A szöveges
formátumú fájlok módosításakor csak a megváltozott sorokat kell elmenteni. A bináris
fájlok minden módosításkor további területet igényelnek.

38.2.8 GUI
A tapasztalt felhasználók a CVS programot általában parancssorból futtatják. Emellett
azonban rendelkezésre állnak grafikus felhasználói felületek Linux alá (pl. a cervisia),
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és más operációs rendszerekhez is (pl. wincvs). Számos fejlesztőeszköz (pl. a kdevelop)
és szövegszerkesztő (pl. az emacs) támogatja a CVS használatát. Az ütközések feloldását
gyakran egyszerűbb ezeken a felhasználói felületeken végrehajtani.

38.2.9 Felhasználóbarátság
Az rsync használata meglehetősen egyszerű és kezdők számára is könnyű. A CVS
használata némileg bonyolultabb. A felhasználóknak meg kell érteniük az adattár és a
helyi adatok közötti interaktív kapcsolat működését. Az adatmódosításokat először
helyileg össze kell fésülni az adattárral. Ez a cvs update paranccsal hajtható végre.
Ezután az adatokat a cvs commit parancs segítségével az adatokat vissza kell küldeni
az adattárnak. Ha ezt az eljárást átlátják, akkor az új felhasználók a CVS programot is
kényelmesen használhatják.

38.2.10 Védelem a támadásokkal szemben
Az átvitel során az adatokat védeni kell lehallgatás és módosítás ellen. A CVS és az
rsync egyszerűen használható ssh-n (secure shell) keresztül, ezáltal biztonságot nyújt
az ilyen támadások ellen. A CVS rsh-n keresztüli használatát érdemes elkerülni. A CSV
pserver mechanizmuson keresztüli elérése nem biztonságos hálózatokban szintén nem
ajánlott.

38.2.11 Védelem az adatvesztéssel szemben
A CVS-t a fejlesztők már régóta használják programozási projektek kezelésére, lévén
rendkívül stabil. Mivel a fejlesztési előzmények mentésre kerülnek, a CVS bizonyos
felhasználói hibák – például a fájl véletlen törlése – ellen is védelmet nyújt.
38.1 táblázat A fájlszinkronizálási eszközök jellemzői: -- = nagyon gyenge , - =
gyenge vagy nem áll rendelkezésre, o = közepes, + = jó, ++ = kitűnő,
x = rendelkezésre áll

Kliens/kiszolgáló

CVS

rsync

C-S

C-S
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CVS

rsync

Hordozhatóság

Lin,Un*x,Win

Lin,Un*x,Win

Interaktivitás

x

x

Sebesség

o

+

Ütközések

++

o

Fájlkiv.

Kiv./fájl, könyvt.

Könyvt.

Előzmények

x

-

Szabad terület a merevlemezen

--

o

GUI

o

-

Bonyolultság

o

+

Támadások

+ (ssh)

+(ssh)

Adatvesztés

++

+

38.3 Bevezető a CVS-hez
A CVS akkor felel meg leginkább szinkronizálásra, ha az egyedi fájlok gyakran kerülnek
módosításra, és olyan fájlformátumban kerülnek tárolásra, mint például ASCII szöveg
vagy program forrásszöveg. A CVS más formátú adatok (például JPEG-fájlok) szinkronizálására is használható, de ez nagyon sok adatot eredményez, mivel a fájl minden
verziója állandó jelleggel tárolásra kerül a CVS kiszolgálón. Ilyen esetekben a CVS
legtöbb funkciója nem használható. A CVS csak akkor használható fájlok szinkronizálásához, ha az összes munkaállomás el tudja érni ugyanazt a kiszolgálót.
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38.3.1 CVS-kiszolgáló beállítása
A kiszolgáló az a gép, amelyen az összes érvényes fájl megtalálható, a fájlok legújabb
változatát is beleértve. Bármelyik állandó munkaállomás használható kiszolgálóként.
Ha lehetséges, akkor a CVS-adattár adatait érdemes belevenni a szokásos biztonsági
mentésekbe.
CVS-kiszolgáló beállításakor jó ötlet a felhasználók számára SSH-n keresztüli hozzáférést biztosítani a kiszolgálóhoz. Ha a felhasználó neve a kiszolgálón tux és a CVS
szoftver telepítve van a kiszolgálón és a kiszolgálón is, akkor az alábbi környezeti változókat kell beállítani kliensoldalon:

CVS_RSH=ssh CVSROOT=tux@server:/serverdir

A CVS-kiszolgáló kliensoldalról a cvs init parancs segítségével inicializálható. Ezt
csak egyszer kell végrehajtani.
Végül a szinkronizációhoz hozzá kell rendelni egy nevet. A kliensen válasszon ki vagy
hozzon létre egy könyvtárat kizárólagosan a CVS segítségével kezelendő fájlok tárolásához (a könyvtár üres is lehet). A könyvtár neve a szinkronizáció neve is. Ebben a
példában a könyvtár neve synchome. Lépjen át ebbe a könyvtárba és adja ki az alábbi
parancsot a szinkronizációs név synchome értékre állításához:

cvs import synchome tux wilber

Számos CVS-parancshoz szükség van megjegyzésekre. Erre a célra a CVS elindít egy
szerkesztőt (a $EDITOR környezeti változóban megadott szerkesztő, vagy ha nincs
megadva, akkor a vi). A szerkesztő meghívása elkerülhető, ha a parancssorban előre
magadja a megjegyzést a következő példához hasonló módon:

cvs import -m 'this is a test' synchome tux wilber
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38.3.2 A CVS használata
A szinkronizációs adattár most már a cvs co synchome paranccsal az összes gépről
kiiktatható. Ez létrehoz egy új synchome alkönyvtárat a kliensen. A módosítások elküldéséhez a kiszolgálóra lépjen át a synchome könyvtárba (vagy ennek egyik alkönyvtárába) és adja ki a cvs commit parancsot.
Alapértelmezés szerint az összes fájl átküldésre kerül a kiszolgálóra (az alkönyvtárakkal
együtt). Egyedi fájlok vagy könyvtárak átküldése a következő módon adható meg:
cvs commit fájl1 könyvtár1. Ha új fájlokat és könyvtárakat szeretne hozzáadni az adattárhoz, akkor azokra a kiszolgálóra küldés előtt egy ehhez hasonló parancsot
kell kiadni: cvs add fájl1 könyvtár1. Ezután az újonnan hozzáadott állományok
a cvs commit fájl1 könyvtár1 parancs segítségével átküldhetők.
Ha másik munkaállomásra lép át, akkor iktassa ki a szinkronizációs adattárat, ha ez egy
korábbi munkamenetben még nem történt meg ugyanazon a munkaállomáson.
A cvs update parancs segítségével indítsa el a szinkronizálást a kiszolgálóval. Az
alábbi módon frissítse az egyedi fájlokat vagy könyvtárakat: cvs update fájl1
könyvtár1. Az aktuális fájlok és a kiszolgálón tároltak közötti különbségek megjelenítéséhez használja a cvs diff vagy cvs diff fájl1 könyvtár1 parancsot.
A cvs -nq update parancs segítségével tekintse meg, hogy a frissítés mely fájlokat
érinti.
A frissítés során például ilyen állapotszimbólumokkal találkozhat:
U
A helyi változat frissítésre került. Ez a kiszolgálón meglévő és a helyi rendszerről
hiányzó összes fájlt érinti.
M
A helyi változat módosításra került. Ha történtek módosítások a kiszolgálón, akkor
az eltérések a helyi változatban összefésülhetők voltak.
P
A helyi változat kijavításra került a kiszolgálón lévő változattal.
C
A helyi fájl ütközött az adattárban lévő aktuális változattal.
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?
A fájl nem létezik a CVS-ben.
Az M egy helyileg módosított fájlt jelöl. Küldje el a helyi másolatot a kiszolgálónak,
vagy távolítsa el a helyi fájlt és futtassa újra a frissítést. Ebben az esetben a hiányzó
fájl lekérésre kerül a kiszolgálóról. Ha elküld egy helyileg módosított fájlt, amely
ugyanabban a sorban módosult és elküldésre került, akkor ütközés léphet fel, amelyet
a C jelöl.
Ebben az esetben tekintse meg az összeütközésjeleket (»> és «<) a fájlban, és döntsön
a két verzió között. Mivel ez elég kellemetlen feladat, lehet, hogy inkább le kíván
mondani a módosításokról. Ilyenkor törölje le a helyi fájlokat, és adja ki a cvs up parancsot az aktuális verzió lekéréséhez a kiszolgálóról.

38.3.3 További információ
Ez a fejezet csak egy rövid ismertetést tartalmaz a CVS számos lehetőségéről. Részletesebb dokumentációt a következő címeken talál:
• CVS: http://www.cvshome.org
• Rsync: http://www.gnu.org/manual

38.4 Az rsync bemutatása
Az rsync különösen akkor hasznos, ha rendszeresen nagy mennyiségű, de kismértékben
módosított adatot kell átvinni. Gyakran ez a helyzet például biztonsági mentések létrehozásánál. Egy másik lehetséges alkalmazási mód az állomásoztató kiszolgálók. Ezek
olyan kiszolgálók, amelyek tárolják a webkiszolgálók teljes könyvtárstruktúráját, és
időnként letükrözik őket a DMZ egy webkiszolgálójára.

38.4.1 Beállítás és működés
Az rsync két különböző módban tud működni. Az adatok archiválására és másolására
is használható. Ennek végrehajtásához a célrendszeren csak egy távoli parancsértelmezőre van szükség (például ssh-ra). Az rsync démonként is használható, hálózati könyvtárak
biztosítására.
Fájlszinkronizálás
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Az rsync alapvető működési módja nem igényel speciális beállításokat. Az rsync
használatával teljes könyvtárak tükrözhetők közvetlenül egy másik rendszerre. Az
alábbi parancs például létrehozza a tux saját könyvtárának másolatát a sun mentési kiszolgálón:
rsync -baz -e ssh /home/tux/ tux@sun:backup

Az alábbi parancs visszaállítja a könyvtárat:
rsync -az -e ssh tux@sun:backup /home/tux/

Eddig a pontig a kezelés nem különbözik lényegesen egy hagyományos mentőeszközétől,
mint amilyen például az scp.
Az összes funkció eléréséhez az rsync-et „rsync” módban kell futtatni. Ez az rsyncd
démon egyik rendszeren való elindításával hatjható végre. Állítsa be ezt az /etc/
rsyncd.conf fájlban. Ahhoz például, hogy az /srv/ftp könyvtár rsync segítségével elérhető legyen, használja az alábbi konfigurációt:
gid = nobody
uid = nobody
read only = true
use chroot = no
transfer logging = true
log format = %h %o %f %l %b
log file = /var/log/rsyncd.log
[FTP]
path = /srv/ftp
comment = An Example

Majd az rcrsyncd start segítségével indítsa el az rsyncd-t. Az rsyncd a rendszerindítási folyamat során automatikusan is elindítható. Ez kétféleképpen állítható be: ha
aktiváljuk a szolgáltatást a YaST futásiszint-szerkesztőjében, vagy ha kézzel beírjuk
az insserv rsyncd parancsot. Az rsyncd az xinetd segítségével is elindítható. Ez
azonban csak olyan kiszolgálókon ajánlott, ahol ritkán kell használni az rsyncd eszközt.
A példa egy naplófájlt is készít, amely felsorolja az összes kapcsolatot. Ezt a fájlt a
/var/log/rsyncd.log tárolja.
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Ezután tesztelhető az átvitel egy kliensrendszerből. Ennek végrehajtásához adja ki a
következő parancsot:
rsync -avz sun::FTP

Ezzel kilistázhatók a kiszolgáló /srv/ftp könyvtárában lévő fájlok. Ez a kérés
szintén bekerül a /var/log/rsyncd.log naplófájlba. Egy tényleges átvitel elindításához adjon meg egy célkönyvtárat. Az aktuális könyvtár megnevezése a következő:
. az aktuális könyvtár. Például:
rsync -avz sun::FTP .

Alapértelmezés szerint az rsync-kel való szinkronizálás során nem kerülnek törlésre
fájlok. Ha mégis erre volna szükség, akkor meg kell adni egy kiegészítő --delete
paramétert is. Annak biztosításához, hogy az újabb fájlok ne kerüljenek törlésre, a
--update paraméter használható. Minden felmerülő ütközést kézzel kell feloldani.

38.4.2 További információ
Az rsync legfontosabb jellemzőinek leírása a man rsync és man rsyncd.conf
kézikönyvoldalon olvasható. Az rsync működési alapelveivel kapcsolatban technikai
referenciaadatokat az /usr/share/doc/packages/rsync/tech_report.ps
fájl tartalmaz. Az rsync-kel kapcsolatos legújabb híreket a http://rsync.samba
.org/ címen található projektweboldalon találja.
Ha Subversion programra vagy egyéb eszközökre van szükséges, akkor töltse le az
SDK-t. Ezeket a következő címen találja: http://developer.novell.com/
wiki/index.php/SUSE_LINUX_SDK.
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V. rész - Biztonság
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Hálózati környezetben üzemeltetett Linux-rendszereken használhatók azok a kernelfunkciók, amelyek lehetővé teszik a hálózati csomagok előfeldolgozását a belső és
külső hálózati terület határozott szétválasztása érdekében. A Linux hálózati szűrő keretrendszer biztosítja egy hatékony tűzfal létrehozásának lehetőségét, amely a különböző
hálózatokat szétválasztja. Az iptables – ez egy általános táblázatos struktúra a szabályhalmazok meghatározásához – segítségével precízen szabályozható, hogy a hálózati
csatolón milyen csomagok haladhatnak át. A SuSEfirewall2 és a megfelelő YaST-modul
segítségével egyszerűen beállítható egy ilyen csomagszűrő.

39.1 Csomagszűrés az iptables
segítségével
A netfilter és iptables komponens felelős a hálózati csomagok szűréséért és kezeléséért,
valamint a hálózati címfordításért (network address translation, NAT). A szűrési feltételek és a hozzájuk tartozó tevékenységek láncokként tárolódnak és az érkező hálózati
csomagok sorban, a lánc összes feltételének meg kell, hogy feleljenek. A feltételláncokat
táblázatok tartalmazzák. A táblák és a szabályhalmazok az iptables parancs segítségével módosíthatók.
A Linux-kernel három táblázatot tart fenn, a csomagszűrő funkcióinak megfelelő kategóriáihoz:
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filter (szűrés)
Ez a táblázat tárolja a szűrőszabályok nagy részét, mivel szigorúbb értelemben ez
valósítja meg a csomagszűrési mechanizmust, amely meghatározza, hogy a csomagok átengedésre (ACCEPT) vagy eldobásra (DROP) kerüljenek.
nat (címfordítás)
Ez a táblázat a csomagok forrás -és célcímének módosításait határozza meg. E
funkciók segítségével álcázás is megvalósítható, amely a NAT egy speciális esete
egy magánhálózat és az Internet összekapcsolásakor.
mangle (szétdarabolás)
Az ebben a táblázatban tárolt szabályok lehetővé teszik az IP-csomagok fejléceiben
tárolt értékek módosítását (mint például a szolgáltatás típusa).
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39.1 ábra iptables: A csomag lehetséges útjai
PREROUTING

bejövő csomag

mangle
nat

INPUT

mangle

Útválasztás

szűrő

FORWARD

Feldolgozás
mangle

a helyi
rendszerben

szűrő

OUTPUT

Útválasztás
mangle
nat

szűrő
POSTROUTING

mangle
nat

kimenő csomag

A fent említett táblázatok előre meghatározott láncokat is tartalmaznak a csomagok
ellenőrzéséhez:
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PREROUTING
Ez a lánc a bejövő csomagokra vonatkozik.
INPUT
Ez a lánc a rendszer belső folyamataihoz címzett csomagokra vonatkozik.
FORWARD
Ez a lánc a rendszeren keresztül csak továbbított csomagokra vonatkozik.
OUTPUT
Ez a lánc a rendszertől származó csomagokra vonatkozik.
POSTROUTING
Ez a lánc a kimenő csomagokra vonatkozik.
Az 39.1. ábra - iptables: A csomag lehetséges útjai (781. oldal) ábra bemutatja az utakat,
amelyeken keresztül a hálózati csomag mozog egy adott rendszeren. Az egyszerűség
kedvéért az ábra a táblázatokat a láncok részeként jeleníti meg, de valójában a láncok
kerülnek a táblázatokon belül tárolásra.
Legegyszerűbb esetben a rendszerhez címzett bejövő csomag az eth0 csatolón keresztül
érkezik. A csomag először a mangle táblázat PREROUTING láncához, majd a nat
táblázat PREROUTING láncához kerül. A csomag irányítására vonatkozó következő
lépésben kiderül, hogy a csomag valódi célja a rendszer egy folyamata. A mangle és
filter táblázat INPUT láncainak átadás után a csomag végül eléri a célját, feltéve,
hogy a filter táblázat szabályainak is megfelel.

39.2 Álcázás – alapok
Az álcázás a NAT (hálózati címfordítás) Linux-specifikus formája. Egy kis LAN
(amelyben a gépek privát tartományból származó IP-címeket használnak – lásd: 30.1.2.
szakasz - Hálózati maszkok és útválasztás (641. oldal)) Internethez csatlakoztatásához
használható (ahol viszont a hivatalos IP-címek használatosak. Ahhoz, hogy a helyi hálózat gépei csatlakozni tudjanak az Internetre, a privát címeket hivatalosra kell átfordítani. Ezt az útválasztó végzi, amely a LAN és az Internet közötti átjáróként működik.
Az alapelv egyszerű: az útválasztó egynél több hálózati csatolóval rendelkezik, jellemzően egy hálózati kártyával és egy másik, Internet-csatlakozást biztosító felülettel.
Az utóbbi köti össze az útválasztót a külső világgal, a másik (vagy esetleg a többi)
csatoló pedig a helyi hálózat gépeivel. A helyi hálózat gépei az útválasztó hálózati
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kártyájához (például eth0) csatlakoznak, és a nem helyi hálózaton belüli, hanem azon
kívülre címzett csomagjaikat az alapértelmezett átjáróhoz (az útválasztóhoz) küldik.
FONTOS: Megfelelő hálózati maszk használata
A hálózat beállításakor győződjön meg róla, hogy a nyilvános (broadcast) cím
és a hálózati maszk minden helyi gép esetén megegyezik. Ha nem, abból
probléma származik, mivel a csomagok nem továbbíthatók megfelelően.
Mint már említettük, ha a LAN egyik gépe csomagot küld egy internetes címre, akkor
az az alapértelmezett útválasztóhoz kerül. Az útválasztót azonban be kell állítani ahhoz,
hogy továbbítani tudja az ilyen csomagokat. Biztonsági okokból az alapértelmezett telepítésben ez nem engedélyezett. Az engedélyezéshez állítsa az /etc/sysconfig/
sysctl fájlban lévő IP_FORWARD változót IP_FORWARD=yes értékre.
A kapcsolat célgépe látja ugyan az útválasztót, de semmit nem tud meg a belső hálózat
azon gépéről, amelyről a csomagok erednek. Ezért hívják ezt a technikát álcázásnak
(masquerading). A címfordítás miatt minden válaszcsomag az útválasztóhoz érkezik.
Az útválasztónak azonosítania kell a bejövő csomagokat és le kell fordítania a célcímeket, hogy a csomagok a helyi hálózat megfelelő gépéhez kerüljenek.
Mivel a bejövő forgalom irányítása az álcázási (címfordítási) táblázattól függ, kívülről
nem lehet kapcsolatot kezdeményezni egy belső gép felé. Az ilyen kapcsolathoz
ugyanis nincs bejegyzés a táblázatban (nincs hová továbbítani). A már létesített kapcsolatokhoz pedig egy állapotbejegyzés tartozik a táblázatban, és ezt a bejegyzést másik
kapcsolat nem használhatja.
Ez viszont problémákat jelenthet számos alkalmazásprotokoll – például az ICQ, a cucme,
az IRC (DCC, CTCP) és az FTP (PORT módban) – alkalmazása esetén. A webböngésző,
a szabványos FTP program és számos más program az úgynevezett passzív (PASV)
módot használja. A passzív mód használata sokkal kevesebb gondot jelent csomagszűrés
és álcázás esetén.

39.3 Tűzfalak – alapok
A tűzfal valószínűleg a legszélesebb körben használt kifejezés azon mechanizmus leírására, amely egyszerre biztosítja és kezeli a hálózatok közötti kapcsolatot és szabályozza
a közöttük haladó adatok folyamát. Precízen fogalmazva az itt leírt mechanizmus neve
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nem tűzfal, hanem csomagszűrő. A csomagszűrő meghatározott feltételeknek megfelelően szabályozza az adatfolyamot: engedélyez vagy tilt protokollok, portok és IP-címek
alapján. Használatával blokkolhatók az olyan csomagok, amelyeknek – címük alapján
– nem szabad elérniük a hálózatot. A webkiszolgáló nyilvános elérésének biztosításához
például kifejezetten meg kell nyitni a megfelelő portot. A csomagszűrő azonban a címés portszűrési feltételeknek megfelelő (például a webkiszolgálónak küldött) csomagok
tartalmát nem nézi meg. A csomagszűrő tehát akkor is átengedi a webkiszolgálóhoz
érkező csomagokat, ha azok célja egyébként az, hogy feltörjék vagy megrongálják a
webkiszolgálón futó CGI programot.
Egy lényegesen hatékonyabb, de sokkal bonyolultabb mechanizmus többfajta rendszer
kombinációja, például az alkalmazásátjáróval vagy proxyval együttműködő csomagszűrés. Ebben az esetben a csomagszűrő visszautasítja a letiltott portokhoz címzett csomagokat. Csak az alkalmazásátjárónak küldött csomagok lesznek elfogadva. Ez az átjáró
vagy proxy úgy tesz, mintha ő lenne a kiszolgáló valódi kliense. Ebben az esetben az
ilyen proxy egy álcázó gépnek tekinthető az alkalmazás által használt protokollszinten.
Egy példa ilyen proxyra a Squid, amely egy HTTP proxykiszolgáló. A Squid használatához a böngészőt be kell állítani a proxyn keresztüli kommunikációra. A kért HTTPoldalak a proxy gyorsítótárából kerülnek kiszolgálásra, a gyorsítótárból hiányzó oldalakat
pedig a proxy kéri le az Internetről. Másik példa: a SUSE proxycsomagja
(proxy-suite) az FTP-protokollhoz is biztosít proxyt.
Az alábbiakban a SUSE Linux Enterprise eszközhöz mellékelt csomagszűrőre koncentrálunk. A csomagszűréssel és tűzfalkezeléssel kapcsolatos további információért olvassa
el a howto csomagban lévő Tűzfal HOWTO-t. Ha a csomag telepítve van, akkor a
HOWTO-t a következővel olvashatja el:
less /usr/share/doc/howto/en/txt/Firewall-HOWTO.gz

39.4 SuSEfirewall2
A SuSEfirewall2 egy parancsfájl, amely beolvassa az /etc/sysconfig/
SuSEfirewall2 fájlban beállított változókat az iptables szabályok előállításához.
Három biztonsági zónát ad meg, de a következő példában csak az elsőt és másodikat
vesszük figyelembe:
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Külső zóna
Mivel nem szabályozható, hogy mi történik a külső hálózaton, a gépet védeni kell
tőle. A legtöbb esetben a külső hálózat az Internet, de a gyakorlatban lehet egy
másik nem biztonságos hálózat is, mint például a WLAN.
Belső zóna
Ez a saját hálózatra utal, ami legtöbb esetben a helyi hálózat (LAN). Ha a hálózaton
lévő gépek privát tartományba eső IP-címeket használnak (lásd: 30.1.2. szakasz Hálózati maszkok és útválasztás (641. oldal)), akkor engedélyezze a hálózati címfordítást (NAT), hogy a belső hálózaton lévő gépek el tudják érni a külső hálózatot.
Demilitarizált zóna (DMZ)
Az ebben a zónában lévő gépek a külső és belső hálózatról is elérhetők, de a belső
hálózathoz nem tudnak hozzáférni. Ez a beállítás egy további védelmi vonalat húz
a belső hálózat elé, mivel a DMZ-ben működő rendszerek el vannak szigetelve a
belső hálózattól.
A szűrési szabályok által kifejezetten nem engedélyezett hálózati forgalmat az iptables
blokkolja. A bejövő forgalommal rendelkező csatolókat tehát a három zóna egyikébe
kell helyezni. Minden zónához meg kell adni az engedélyezett szolgáltatásokat és protokollokat. A szabályhalmaz csak a távoli gépektől eredő csomagokra érvényes. A helyileg létrehozott csomagokat a tűzfal nem fogja el.
A beállítás a YaST segítségével is végrehajtható (lásd: 39.4.1. szakasz - Tűzfal beállítása a YaST segítségével (785. oldal)). Ez kézzel is elvégezhető az /etc/sysconfig/
SuSEfirewall2 fájl módosításával. A fájlban bőségesen szerepelnek megjegyzések,
az /usr/share/doc/packages/SuSEfirewall2/EXAMPLES könyvtárban
pedig számos példa tekinthető meg.

39.4.1 Tűzfal beállítása a YaST segítségével
FONTOS: Automatikus tűzfalbeállítás
Telepítés után a YaST automatikusan elindít egy tűzfalat az összes beállított
csatolón. Ha egy kiszolgálóprogram beállításra és aktiválásra kerül a rendszeren,
akkor a YaST a kiszolgálókonfigurációs modulok Portok megnyitása a tűzfal kiválasztott csatolóján vagy Tűzfal portjának megnyitása részeiben megadott
beállításokkal módosítja az automatikusan létrehozott tűzfalkonfigurációt. Néhány kiszolgálómodul-párbeszédablak rendelkezik egy Tűzfalbeállítások
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gombbal a további szolgáltatások és portok aktiválásához. A YaST tűzfalbeállítási moduljával aktiválható, letiltható vagy függetlenül újrakonfigurálható a
tűzfal.
A grafikus konfiguráció YaST párbeszédablaka a YaST vezérlőközpontból érhető el.
Válassza ki a Biztonság és felhasználók > Tűzfal menüpontot. A beállítások hét részre
vannak osztva, amelyek közvetlenül a képernyő baloldali fastruktúrájában érhetők el.
Indítás
Ebben párbeszédablakban állítható be az indítási viselkedés. Az alapértelmezett
telepítés végén a SuSEfirewall2 már fut a frissen telepített rendszeren. Itt indítható
el és állítható le a tűzfal. Ha meg kívánja valósítani az új beállításokat a futó tűzfalon, akkor használja a Beállítások mentése és a tűzfal újraindítása most lehetőséget.
Csatolók
Itt látható az összes ismert hálózati csatoló. Egy csatoló egy zónából eltávolításához
válassza ki a csatolót, nyomja meg a Módosítás gombot, majd válassza ki a
____nincs_zóna____ menüpontot. Egy csatoló zónához adásához válassza ki a
csatolót, nyomja meg a Módosítás gombot, majd válassza ki a kívánt zónát a listából.
Az Egyéni menüpont segítségével egy saját beállításokkal rendelkező speciális
csatoló is létrehozható.
Engedélyezett szolgáltatások
Itt lehet szolgáltatásokat biztosítani a rendszerről olyan zónákhoz, amelytől az
védve van. A rendszer alapértelmezés szerint csak a külső zónáktól védett. Kifejezetten engedélyezni kell a szolgáltatásokat, amelyeket a külső gépeknek látniuk
kell. Aktiválja a megfelelő szolgáltatást, miután az Engedélyezett szolgáltatások a
kiválasztott zónához menüpontban kiválasztotta a kívánt zónát.
Álcázás
Az álcázás segítségével a belső hálózat elrejthető a külső hálózatok (például az
Internet) elől. Lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a belső hálózat átlátszó módon elérje a külső hálózatot. A külső hálózatról a belső hálózat felé érkező kérések blokkolásra kerülnek, a belső hálózat kérései kívülről nézve pedig úgy tűnnek, mintha
az álcázó kiszolgálóról érkeznének. Ha egy belső gép speciális szolgáltatásait elérhetővé kell tenni a külső hálózat számára, akkor a megfelelő szolgáltatáshoz speciális átirányítási szabályok adhatók meg.
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Nyilvános üzenetek
Ebben a párbeszédablakban a nyilvános üzeneteket engedélyező UDP-portok kerülnek beállításra. A szükséges portszámokat vagy szolgáltatásokat hozzá kell adni
a megfelelő zónához, szóközzel elválasztva. Lásd még: /etc/services.
A letiltott nyilvános üzenetek naplózása is itt engedélyezhető. Ez azonban problémát
jelenthet, mivel a Windows gépek nyilvános üzeneteket használnak ahhoz, hogy
tudjanak egymásról, ami nagyon sok elutasított csomagot eredményez.
IPsec-támogatás
Ebben a párbeszédablakban állítható be, hogy az IPsec-szolgáltatás engedélyezve
legyen-e a külső hálózatból. A Részletek pontban állítható be, hogy mely csomagok
megbízhatók.
Naplózási szint
Kétféle típusú esemény naplózható: az engedélyezett és az elutasított csomagok.
Az elutasított csomagok eldobásra (DROPPED) vagy visszautasításra (REJECTED)
kerülnek. A Minden naplózása, Csak a kritikus események naplózása és a Naplózás
kikapcsolása lehetőségek közül választhat.
A tűzfal beállításának befejezésekor a Tovább gombbal lépjen ki a párbeszédablakból.
Ezután a tűzfalbeállítások zónaorientált összefoglalása jelenik meg. Ebben ellenőrizheti
a beállításokat. Az összefoglalásban minden engedélyezett szolgáltatás, port és protokoll
megjelenik. A konfiguráció módosításához kattintson a Vissza gombra. A konfiguráció
mentéséhez kattintson az Elfogadás gombra.

39.4.2 Kézi beállítás
Az alábbi bekezdésekben megpróbálunk részletes útmutatást adni a tűzfal sikeres beállításához. Minden konfigurációs elem meg van jelölve, hogy a tűzfalhoz vagy az álcázáshoz fontos-e. Amikor csak lehet, használjon porttartományt (például: 500:510).
A DMZ-vel (demilitarizált zóna) kapcsolatos szempontokról, amint azt a konfigurációs
fájlnál említettük, itt nem lesz szó. Ezek jellemzően nagyobb szervezetek (vállalati hálózatok) összetettebb hálózati csatolóira alkalmazhatók és alkalmazandók, amelyek
részletes beállításokat és a témával kapcsolatos alapos tudást igényelnek.
Először a YaST Rendszerszolgáltatások (futási szint) modulja segítségével engedélyezze
a SuSEfirewall2-t az adott futási szinten (ez általában 3 vagy 5). Ekkor beállításra ke-
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rülnek az /etc/init.d/rc?.d/ könyvtárakban a SuSEfirewall2_* parancsfájlok
megfelelő szimbolikus láncai.
FW_DEV_EXT (tűzfal, álcázás)
Az Internetre csatlakoztatott eszköz. Modemes csatlakozás esetén a ppp0, ISDN
kapcsolat esetén az ippp0, DSL kapcsolatok esetén a dsl0 értéket adja meg. Az
alapértelmezett útvonalnak megfelelő csatoló használatához auto értéket adjon
meg.
FW_DEV_INT (tűzfal, álcázás)
A belső, privát hálózatra csatlakoztatott eszköz (például az eth0). Hagyja üresen,
ha nincs belső hálózat és a tűzfal csak azokat a gépeket védi, amelyen fut.
FW_ROUTE (tűzfal, álcázás)
Ha szükség van az álcázási funkcióra, akkor állítsa yes értékre. A belső gépek
nem láthatók kívülről, mivel magán hálózati címüket (például 192.168.x.x) az
internetes útválasztók figyelmen kívül hagyják.
Álcázás nélküli tűzfal esetén akkor állítsa yes értékre, ha engedélyezni kívánja a
hozzáférést a belső hálózathoz. A belső gépeknek ebben az esetben hivatalosan
bejegyzett IP-címeket kell használniuk. Normális esetben nem szabad engedélyezni
a belső hálózat kívülről történő korlátlan elérését.
FW_MASQUERADE (álcázás)
Ha szükség van az álcázási funkcióra, akkor állítsa yes értékre. A belső gépek
számára virtuálisan közvetlen kapcsolatot biztosít az Internethez. Biztonságosabb,
ha a belső hálózat gépei és az Internet között van proxykiszolgáló. A proxykiszolgáló által biztosított szolgáltatásokhoz nincs szükség álcázásra.
FW_MASQ_NETS (álcázás)
Adja meg az álcázandó gépeket vagy hálózatokat, az egyedi bejegyzések között
szóközt hagyva. Például:
FW_MASQ_NETS="192.168.0.0/24 192.168.10.1"

FW_PROTECT_FROM_INT (tűzfal)
A tűzfalgép a belső hálózatból érkező támadások elleni védelme érdekében állítsa
ezt yes értékre. A szolgáltatások csak akkor állnak a belső hálózat rendelkezésére,
ha kifejezetten engedélyezve vannak. Lásd még: FW_SERVICES_INT_TCP és
FW_SERVICES_INT_UDP.
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FW_SERVICES_EXT_TCP (tűzfal)
Adja meg az elérhetővé tenni kívánt TCP-portokat. Szokásos otthoni munkaállomás
esetén, amelyik nem nyújt szolgáltatásokat, hagyja üresen.
FW_SERVICES_EXT_UDP (tűzfal)
Hagyja üresen, hacsak nem futtat UDP-szolgáltatást és nem kívánja kívülről elérhetővé tenni. UDP-t használó szolgáltatások: DNS-kiszolgálók, IPSec, TFTP,
DHCP és egyebek. Ebben az esetben adja meg a használandó UDP-portokat.
FW_SERVICES_INT_TCP (tűzfal)
Ezzel a változóval lehet megadni a belső hálózat számára rendelkezésre álló szolgáltatásokat. A jelölés ugyanaz mint FW_SERVICES_EXT_TCP esetén, de a beállítások a belső hálózatra érvényesek. A változót csak akkor kell beállítani, ha a
FW_PROTECT_FROM_INT értéke yes.
FW_SERVICES_INT_UDP (tűzfel)
Lásd: FW_SERVICES_INT_TCP.
A tűzfal beállítása után tesztelje az eredményt. A tűzfalszabályhalmazok akkor jönnek
létre, amikor a root felhasználó kiadja a SuSEfirewall2 start parancsot. Ezután
próbálja ki például a telnet parancsot egy külső gépről, hogy a kapcsolat valóban le
van-e tiltva. Majd tekintse meg a /var/log/messages könyvtárat, amelyben az
alábbihoz hasonlót kell látnia:
Mar 15 13:21:38 linux kernel: SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0
OUT= MAC=00:80:c8:94:c3:e7:00:a0:c9:4d:27:56:08:00 SRC=192.168.10.0
DST=192.168.10.1 LEN=60 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=15330 DF PROTO=TCP
SPT=48091 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
OPT (020405B40402080A061AFEBC0000000001030300)

A tűzfal tesztelésére szolgáló csomag az nmap és a nessus. A megfelelő csomag telepítése után az nmap dokumentációja az /usr/share/doc/packages/nmap, a
nessus dokumentációja pedig az /usr/share/doc/packages/nessus-core
könyvtárban található.

39.5 További információ
A SuSEfirewall2 csomaggal kapcsolatos legfrissebb információ és más dokumentáció az /usr/share/doc/packages/SuSEfirewall2 könyvtárban található.
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A netfilter és iptables projekt honlapján (http://www.netfilter.org) , egy
nagy dokumentumgyűjtemény található, több nyelven is.
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SSH: Biztonságos hálózati
műveletek

40

Ahogy egyre több számítógép működik hálózatos környezetekben, annál gyakrabban
van szükség arra, hogy egy gépet távolról elérjünk. Ez általában azt jelenti, hogy a felhasználó hitelesítési célból elküld egy bejelentkezési név és jelszó karaktersorozatot.
Ha ezek a karaktersorozatok nyílt szövegként kerülnek átvitelre, akkor mások lehallgathatják ezeket, és visszaélhetnek a felhasználói fiókokkal úgy, hogy a jogosult felhasználó még csak nem is tud róla. Azon kívül, hogy ezzel egy támadó a felhasználó minden
fájljához hozzáférhet, az illegális fiókot a rendszergazda vagy root hozzáférés megszerzésére, vagy akár a más rendszerekbe behatolásra is fel lehet használni. A múltban
a távoli kapcsolatokhoz a Telnet protokollt használták, ami sem titkosítással, sem egyéb
biztonsági mechanizmusok útján nem adott védelmet a lehallgatás ellen. Más nem védett
kommunikációs csatornák is léteznek, ilyen például a hagyományos FTP protokoll és
néhány távoli másolóprogram.
Az SSH programcsomag a hitelesítési karaktersorozatok (általában egy bejelentkezési
név és jelszó), valamint a gépek közötti egyéb adatcsere titkosításával biztosítja a
szükséges védelmet. Az SSH használata esetén az adatfolyamot továbbra is rögzítheti
egy harmadik fél, de a tartalom titkosítva van és a titkosítási kulcs ismerete nélkül nem
fejthető vissza nyílt szöveggé. Így az SSH biztonságos kommunikációt tesz lehetővé
nem biztonságos hálózatokon, például az Interneten. A SUSE Linux Enterprise csomagban az OpenSSH csomag található meg.

40.1 Az OpenSSH csomag
A SUSE Linux Enterprise alapértelmezésben telepíti az OpenSSH csomagot. Ezután a
telnet, rlogin, rsh, rcp és ftp programok alternatívájaként rendelkezésre áll az ssh, az
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scp és az sftp. Az alapértelmezett konfigurációban egy SUSE Linux Enterprise rendszer
elérése csak OpenSSH segédprogramok használatával lehetséges és csak akkor, ha a
tűzfal engedélyezi a hozzáférést.

40.2 Az ssh program
Az ssh programmal be lehet jelentkezi a távoli rendszerekre és azokat interaktívan lehet
használni. Kiváltja mind a telnet, mind az rlogin programot. Az slogin program az sshra mutató szimbolikus lánc. Az ssh sun parancs segítségével például jelentkezzen be
a sun gépre. A gép bekéri a sun géphez tartozó jelszót.
A sikeres hitelesítés után használhatja a távoli parancssort vagy az interaktív alkalmazásokat – például a YaST-ot – is. Ha a helyi felhasználónév eltér a távoli gépen használttól, akkor az ssh -l augustine sun vagy ssh augustine@sun parancs
segítségével másik névvel is bejelentkezhet.
Az ssh ezen felül lehetőséget ad arra is, hogy parancsokat futtassunk a távoli rendszeren
ugyanúgy, mint az rsh esetében. Az alábbi példában adja ki az uptime parancsot a
sun nevű gépen, és hozzon létre egy tmp nevű könyvtárat. A program kimenete megjelenik a earth helyi terminálján.
ssh otherplanet "uptime; mkdir tmp"
Password:
1:21pm up 2:17, 9 users, load average: 0.15, 0.04, 0.02

Az idézőjelek ahhoz szükségesek, hogy mindkét utasítást el lehessen küldeni egy paranccsal. Ennek hatására a második parancs is végrehajtásra kerül a sun gépen.

40.3 scp – Secure Copy (biztonságos
másolás)
Az scp fájlokat másol egy távoli gépre. Ez az rcp biztonságos és titkosított megfelelője.
Az scp MyLetter.tex sun: parancs például átmásolja a MyLetter.tex fájlt
a earth gépről a sun gépre. Ha a felhasználói név a earth gépen különbözik a sun gépen
használttól, akkor adja meg az utóbbit felhasználónév@gépnév formátumban.
A parancshoz nem tartozik -l paraméter.
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A megfelelő jelszó megadása után az scp elindítja az adatátvitelt és csillagokat ír egymás
mellé egy sorba, ezzel mutatja a folyamat előrehaladását. Emellett jobb oldalon kiírja
az átvitel várható idejét is. A kimenet a -q paraméter segítségével letiltható.
Az scp rekurzív másolási funkciót is biztosít a teljes könyvtárakhoz. Az scp -r src/
sun:backup/ parancs az src könyvtár teljes tartalmát – az összes alkönyvtárat is
beleértve – átmásolja a sun gépen lévő backup könyvtárba. Ha ez az alkönyvtár még
nem létezik, akkor a rendszer automatikusan létrehozza.
A -p paraméter hatására az scp változatlanul hagyja a fájlok időbélyegét. A -C tömöríti az adatávitelt. Ez a lehető legkisebbre nyomja össze az átvinni kívánt adatkötetet,
de jobban leterheli a processzort.

40.4 sftp – Secure File Transfer
(biztonságos fájlátvitel)
Az sftp az scp helyett használható biztonságos fájlátvitelre. Az sftp munkamenet során
számos, az ftp-ből már ismert parancs használható. Az sftp program jobb választás lehet,
mint az scp, különösen ismeretlen fájlnevű adatok átvitelekor.

40.5 Az SSH démon (sshd) –
kiszolgálóoldal
Az ssh és scp SSH kliensprogramok használatához futnia kell egy kiszolgálónak – az
SSH démonnak – a háttérben, hogy figyelje a kapcsolatokat a 22-es TCP/IP
porton. A démon az első elindításkor három kulcspárt hoz létre. Minden kulcspár
egy saját és egy nyilvános kulcsot tartalmaz, mint azt a nyilvános kulcsú titkosításnál
megszokhattuk. Az SSH-n keresztüli kommunikáció biztonsága érdekében a saját
kulcsfájlok elérhetőségét a rendszeradminisztrátorra kell korlátozni. A fájljogosultságok
az alapértelmezett telepítésnek megfelelően kerülnek beállításra. A saját kulcsokat csak
helyileg kéri az SSH démon, és azokat nem is szabad senki másnak odaadni. A nyilvános
kulcsokat (ezek nevének kiterjesztése .pub) viszont meg kell kapnia a kapcsolatot
kérő kliensnek. Ezek bárki számára olvashatók.
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A kapcsolatot az SSH-kliens kezdeményezi. A várakozó SSH-démon és a kérő SSHkliens kicseréli azonosítási adatait, hogy összehasonlítsák a használt protokollt és
szoftververziót, illetve megakadályozzák a rossz porton történő kapcsolódást. Mivel
az eredeti SSH-démon leszármazott folyamata válaszol a kérésre, egyszerre több SSHkapcsolat is létesíthető.
Az SSH-kiszolgáló és -kliens közötti kommunikációhoz az OpenSSH az SSH protokoll
1-es és 2-es verzióját támogatja. Alapértelmezés szerint az SSH protokoll 2-es változata
kerül alkalmazásra. A protokoll 1-es változatának használatához írja ezt felül a -1
kapcsolóval. Ha frissítés után is az 1. változatot szeretné tovább használni, kövesse az
/usr/share/doc/packages/openssh/README.SuSE fájl utasításait. Ez a
dokumentum azt is leírja, hogy az SSH 1 környezet hogyan alakítható át pár lépés segítségével működő SSH 2 környezetté.
SSH 1-es verzió használata esetén a kiszolgáló elküldi a saját nyilvános kulcsát és egy
kiszolgáló kulcsot, amelyet az SSH démon minden órában újból létrehoz. Ezekkel az
SSH-kliens titkosítani tud egy szabadon választott munkamenet-kulcsot, amelyet átküld
az SSH-kiszolgálónak. Az SSH-kliens azt is megmondja a kiszolgálónak, hogy mely
titkosítási módszert (rejtjelezést) használja.
Az SSH 2-es verzió nem igényel kiszolgálókulcsot. Mindkét oldal a Diffie-Helman algoritmust használja a kulcsok cseréjéhez.
A saját kulcsra és a kiszolgálókulcsra feltétlenül szükség van a munkamenetkulcs
visszafejtéséhez, azok nem származtathatók le a nyilvános részekből. Csak az érintett
SSH-démon tudja visszafejteni a munkamenetkulcsot a saját kulcsai segítségével (lásd:
man /usr/share/doc/packages/openssh/RFC.nroff). Ez a kezdeti kapcsolati fázis közelebbről is megfigyelhető az SSH-kliens -v hibakeresési lehetősége
segítségével.
A kliens, ha már egyszer kapcsolatba lépett egy távoli géppel, a nyilvános kulcsokat a
~/.ssh/known_hosts fájlban tárolja. Ez megakadályozza azokat a támadásokat,
amikor idegen SSH-kiszolgáló megpróbálnak hamis neveket és IP-címeket használni.
Az ilyen támadások felismerhetők a ~/.ssh/known_hosts fájlban nem szereplő
nyilvános kulcsról, vagy arról, hogy a kiszolgáló a megfelelő saját példány hiányában
nem tudja visszafejteni a munkamenetkulcsot.
Az /etc/ssh/ fájlban tárolt saját és nyilvános kulcsokról ajánlatos biztonsági másolatot készíteni egy megfelelően védett külső helyre. Így a kulcsmódosítások észrevehetők,
és a régiek egy újratelepítés után ismét használhatók. Ez megkíméli a felhasználókat a
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zavaró figyelmeztetésektől. Ha kiderül, hogy a figyelmeztetés dacára mégis egy megfelelő SSH-kiszolgálóról van szó, akkor a ~/.ssh/known_hosts fájlból el kell távolítani a rendszerre vonatkozó meglévő bejegyzést.

40.6 SSH hitelesítési mechanizmusok
Ezután történik a tényleges hitelesítés, amely a legegyszerűbb formában egy jelszó
megadásából áll. Az SSH célja egy biztonságos, egyszerűen használható szoftver bevezetése volt. Mivel az rsh-t és rlogin-t is kiváltja, az SSH-nak egy mindennapi használatra
megfelelő hitelesítési eljárást is biztosítania kell. Az SSH ezt egy másik kulcspár segítségével hajtja végre, amelyet a felhasználó állít elő. Az SSH csomagban egy segédprogram szolgál erre: az ssh-keygen. Az ssh-keygen -t rsa vagy ssh-keygen -t
dsa parancs beírása után létrejön a kulcspár. A rendszer ezután egy fájlnevet kér a a
kulcsok tárolásához.
Erősítse meg az alapértelmezett beállítást és válaszoljon a jelszókérésre. Annak ellenére,
hogy a szoftver üres jelszót kínál fel, az itt leírt eljáráshoz ajánlatos egy 10-30 karakteres
szöveget megadni. Ne használjon rövid és egyszerű szavakat vagy kifejezéseket. Ismétléssel erősítse meg a jelszót. Ezt követően látni fogja, hogy a saját és a nyilvános kulcsok
hol kerülnek tárolásra. Ebben a például az id_rsa és az id_rsa.pub fájlban.
Az ssh-keygen -p -t rsa vagy ssh-keygen -p -t dsa parancs segítségével
változtassa meg a régi jelszót. Másolja át a nyilvános kulcskomponenseket (a példában
id_rsa.pub) a távoli gépre és mentse el a ~/.ssh/authorized_keys fájlba.
A következő kapcsolatteremtéskor a jelszó segítségével hitelesítenie kell magát. Ha ez
nem történik meg, akkor ellenőrizze a fájlok helyét és tartalmát.
Hosszú távon ez az eljárás nehézkesebb, mint a jelszó megadása minden alkalommal.
Ezért az SSH csomag egy másik eszközt is biztosít, az ssh-agent programot, amely az
X munkamenet időtartamára megtartja a saját kulcsokat. A teljes X munkamenet az
ssh-agent leszármazott folyamataként kerül elindításra. Ennek legegyszerűbb módja,
ha a .xsession fájl elején a usessh változót yes értékre állítja és bejelentkezik
egy képernyőkezelőn keresztül (pl. KDM vagy XDM). Egy másik lehetőség az
ssh-agent startx megadása.
Ezután a szokásos módon használhatja az ssh és az scp parancsot. Ha a fent leírt módon
osztotta ki a nyilvános kulcsot, akkor a továbbiakban nem kell jelszót megadnia. Ne
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felejtse el bezárni vagy jelszavas védelmi alkalmazással (ilyen pl. az xlock) zárolni az
X munkamenetet.
Az SSH 2 protokoll miatt bevezetett minden fontos változás dokumentálva van az
/usr/share/doc/packages/openssh/README.SuSE fájlban is.

40.7 X hitelesítési és továbbítási
mechanizmusok
A korábban leírt biztonsággal kapcsolatos javításokon túl az SSH a távoli X alkalmazások használatát is leegyszerűsíti. Ha az ssh parancsot -X paraméterrel futtatja, akkor
a DISPLAY változó automatikusan beállításra kerül a távoli gépen, és a meglévő SSH
kapcsolaton keresztül minden X kimenet exportálásra kerül a távoli gépre. Az ezzel a
módszerrel távolról elindított és helyileg megjelenített X alkalmazásokat ugyanakkor
nem hallgathatják le jogosulatlan egyének.
A -A paraméter hozzáadásával az ssh-agent hitelesítési mechanizmus átkerül a következő
gépre. Ezen a módon különböző gépekről dolgozhat jelszó megadása nélkül, de csak
akkor, ha a nyilvános kulcsot eljuttatta a célgépekre is, és ott megfelelően elmentette.
Az alapértelmezett beállítások mindkét mechanizmust letiltják, de az /etc/ssh/
sshd_config rendszerszintű konfigurációs fájl vagy a felhasználó ~/.ssh/config
fájlja segítségével ezek ideiglenesen aktiválhatók.
Az ssh segítségével a TCP/IP-kapcsolatok is átirányíthatók. Az alábbi példákban az
SSH átirányítja az SMTP és POP3 portot:
ssh -L 25:sun:25 earth

E parancs segítségével az earth 25-ös portjára (SMTP) érkező kapcsolatok egy titkosított
csatornán keresztül átirányításra kerülnek a sun SMTP portjára. Ez különösen azok
számára hasznos, akik SMTP-AUTH vagy POP-before-SMTP funkció nélkül használnak
SMTP-kiszolgálókat. Az e-mail üzenetek a hálózatra csatlakozó tetszés szerinti helyről
továbbíthatók kézbesítésre a „saját” levelezőkiszolgálóra. Ehhez hasonlóan az earth
POP3 kérései (110-es port) is továbbíthatók a sun POP3 portjára a következő parancs
segítségével:
ssh -L 110:sun:110 earth
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Mindkét parancsot root felhasználóként kell végrehajtani, mivel a kapcsolat kiváltságos
helyi portokkal került kialakításra. Az e-maileket a normál felhasználók egy meglévő
SSH-kapcsolaton keresztül küldik el és kapják meg. Az SMTP és POP3 gép értéke
ennek a feladatnak az ellátásához localhost kell, hogy legyen. További információt
a fent leírt programok kézikönyvoldalai, valamint az /usr/share/doc/packages/
openssh könyvtárban található fájlok adnak.
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Egy nyílt hálózat nem biztosít a szokásos jelszavas hitelesítésen kívül olyan szolgáltatásokat, amelyekkel a munkaállomások egyértelműen azonosíthatják a felhasználókat.
Általában a felhasználónak minden, a hálózaton elérhető szolgáltatáshoz külön hitelesítenie kell magát, jelszó használatával. A Kerberos egy olyan hitelesítési megoldást
biztosít, amely segítségével a felhasználónak csak egyszer kell regisztrálnia magát és
ezek után a hálózati munkamenet teljes ideje alatt megbízhatóvá válik. A biztonságos
hálózat eléréséhez az alábbi követelmények szükségesek:
• Minden felhasználónak bizonyítania kell személyazonosságát, mielőtt egy szolgáltatást elér, továbbá biztosítani kell, hogy senki se férhessen hozzá más felhasználók
azonosítójához.
• Gondoskodni kell arról is, hogy a hálózati kiszolgálók szintén igazolják azonosságukat, hiszen ellenkező esetben egy támadó értékes információkat szerezhet a kiszolgáló megszemélyesítésével. Ezt a megoldást kölcsönös hitelesítésnek nevezzük,
mivel nemcsak a kliens hitelesíti magát a kiszolgáló felé, hanem a kiszolgáló is a
kliens felé.
A Kerberos a fenti elvárások megvalósítását erősen titkosított hitelesítés alkalmazásával
segít elérni. A következőkben bemutatjuk, hogyan is történik mindez. Csak a Kerberos
alapjait tárgyaljuk; a részletes technikai utasítások a Kerberos szoftver dokumentációjában találhatók.
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41.1 A Kerberos fogalomtára
A következőkben összefoglaljuk a legfontosabb Kerberos-fogalmakat.
Igazolvány
A felhasználóknak vagy a klienseknek valamilyen igazolványt kell felmutatniuk,
hogy hozzáférjenek a kért szolgáltatáshoz. A Kerberos két típusú igazolványt ismer:
jegyet és hitelesítőt.
jegy
A jegy egy kiszolgáló alapú igazolvány, amelyet a kliens a szolgáltatást futtató kiszolgálóhoz való csatlakozáskor használ. Tartalmazza a kiszolgáló és a kliens nevét,
a kliens internetes címét, egy időbélyeget, az életciklust és egy véletlenszerűen
generált kapcsolati kulcsot (session key). Az összes adat titkosítva van a kiszolgáló
kulcsával.
hitelesítő
A jeggyel együtt használva a hitelesítő biztosítja, hogy a kliens valóban az, akinek
mondja magát. A hitelesítő egy, a kliens nevéből, IP-címéből és a munkaállomás
aktuális idejéből épül fel, amely adatok titkosításra kerülnek a kapcsolati kulccsal.
Ezt a kulcsot csak a munkállomás és a szolgáltatást nyújtó kiszolgáló ismeri. Egy
hitelesítő csak egyszer használható – szemben a jeggyel. A hitelesítőt a kliens készíti.
alany (principal)
A Kerberos alany egy egyedi azonosító (felhasználó vagy szolgáltatás), amelyhez
jegy rendelhető. Az alany a következő komponensekből áll:
• Primary – az alany első része, amely felhasználó esetén megegyezhet a felhasználónévvel.
• Instance – elhagyható, a "primary" mezőt jellemző adatok. Ez a szöveg a / karakterrel kerül elválasztásra a "primary" mezőtől.
• Realm – itt adható meg a "realm" (tartomány) értéke, amely általában a domain
neve, nagybetűs karakterekkel.
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kölcsönös hitelesítés
A Kerberos garantálja, hogy a kliens és a kiszolgáló egyaránt megbizonyosodhasson
a másik azonosságáról. Közös kapcsolati kulcson osztoznak, és ezt használják a
titkosított kommunikációra.
kapcsolati kulcs
A kapcsolati kulcsok a Kerberos által előállított ideiglenes privát kulcsok. Ezeket
a kliens ismeri és ezekkel titkosítja a kiszolgáló és a munkaállomás közötti kommunikációt a jegy kérésének és megérkezésének folyamata alatt.
ismétlés
Szinte az összes hálózati csomag lehallgatható, ellopható és újraküldhető. A Kerberos esetén ez különösen veszélyes lehet, hiszen a támadó megszerezheti a szolgáltatáskérést, amely tartalamazza a jegyet és a hitelesítőt. Ezek után újraküldheti
(megismételheti) a kérést, hogy Önt megszemélyesítse. Azonban a Kerberos néhány
eljárással képes a probléma kezelésére.
kiszolgáló vagy szolgáltatás
A szolgáltatás egy megadott feladat végrehajtása, míg a folyamatot a kiszolgáló
hajtja végre.

41.2 Hogyan működik a Kerberos
A Kerberos szolgáltatást gyakran nevezik külső, bizalom alapú hitelesítő szolgáltatásnak,
amely azt jelenti, hogy minden kliens megbízik a Kerberos ítéletében, hogy a többi
kliens személyazonossága érvényes-e. A Kerberos egy adatbázisban tárolja a felhasználóit és a privát kulcsokat.
Ahhoz, hogy biztosítsuk a Kerberos megbízhatóságát, helyezzük a hitelesítő és a jegykiadó kiszolgálót egy külön gépre. Gondoskodjunk róla, hogy kizárólag az adminisztrátor érhesse el ezt a gépet, fizikailag és a hálózaton keresztül egyaránt. Ne használjunk
felesleges hálózati szolgáltatásokat – beleértve akár az sshd-t is.

41.2.1 Első kapcsolat
Az első kapcsolat a Kerberossal nagyban hasonlít bármely hálózati belépési folyamathoz.
Adja meg a felhasználónevét. Ez az információ, valamint a jegykiadó szolgáltatás neve
elküldésre kerül a hitelesítési kiszolgálóhoz (Kerberos). Ha a hitelesítő kiszolgáló felisHálózati hitelesítés – Kerberos
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meri a felhasználónevet, elkészíti a véletlenszerű kapcsolati kulcsot a kliens és a jegykiadó kiszolgáló közötti kommunikációhoz. Ezek után a hitelesítő kiszolgáló előkészíti
a jegyet a jegykiadó kiszolgálónak. A jegy a kapcsolati kulccsal titkosítva tartalmazza
a következő információkat. A kapcsolati kulcsot kizárólag a hitelesítő- és a jegykiadó
kiszolgáló ismeri.
• a kliens és a jegykiadó kiszolgáló neve
• az aktuális idő
• a jegyhez rendelt életciklus
• a kliens IP-címe
• az újonnan készített kapcsolati kulcs
A jegy visszakerül a klienshez a kapcsolati kulccsal együtt, szintén titkosított formában,
de ebben az esetben a kliens privát kulcsát használva. Ezt a privát kulcsot kizárólag a
kliens és a Kerberos ismeri, mivel az a felhasználó jelszavából származik. Miután a
kliens megkapta a választ, bekéri a jelszót. Ezt a jelszót egy kulccsá alakítja a kliens,
amellyel kikódolja a hitelesítési kiszolgálótól érkezett csomagot. Ezzel a csomag „ki
van bontva” és a jelszó, valamint a kulcs törlődik a munkállomás memóriájából. Amíg
a további jegyek lekérésére használt jegy élettartama nem jár le, a munkállomás képes
személyazonossága bizonyítására.

41.2.2 Szolgáltatás kérése
Bármely szolgáltatás kéréséhez a kliens alkalmazásnak bizonyítania kell személyazonosságát a kiszolgáló felé. Ezért az alkalmazások egy hitelesítőt készítenek. A hitelesítő
az alábbi komponensekből áll:
• a kliens megbízó neve
• a kliens IP-címe
• az aktuális idő
• ellenőrző összeg (melyet a kliens választ)
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Ezek az információk a kapcsolati kulccsal kerülnek titkosításra, amelyet a kliens már
korábban megkapott a kiszolgálótól. A hitelesítő és a jegy elküldésre kerül a kiszolgálóhoz. A kiszolgáló a kapcsolati kulcs saját példányát használja a hitelesítő kicsomagolásához. Ezzel rendelkezik az összes információval a szolgáltatást igénylő kliensről és
össze tudja azt hasonlítani a kliens által küldött jeggyel. A kiszolgáló ellenőrzi, hogy
a jegy és a hitelesítő ugyanattól a klienstől származik-e.
Mindenféle biztonsági ellenőrzés nélkül ez a fázis ideális lenne egy ismétléses támadáshoz. Valaki újraküldheti a hálózatról korábban ellopott kérést. Ennek kivédésére a kiszolgáló nem engedélyez olyan kéréseket, ahol a jegy és az időbélyeg már korábban
megérkezett. Ráadásul, ha a kérés időbélyege túlságosan eltér a kérés érkezési idejétől,
akkor a kérés eldobható.

41.2.3 Kölcsönös hitelesítés
Kerberos hitelesítés használható mindkét irányban. Nem csak az a kérdés, hogy a kliens
az-e, akinek vallja magát: a kiszolgálónak is hitelesíteni kell magát, ha a kliens kéri azt.
Ezért a kiszolgáló is küld egy hitelesítőt. Hozzáadja a klienstől kapott ellenőrző
összeghez és titkosítja a kapcsolati kulcssal, amely kizárólag közte és a kliens között
ismert. A kliens ezt mintegy bizonyítékként veszi a kiszolgáló hitelességét illetően és
elkezdenek együtt dolgozni.

41.2.4 Jegykiadás – Kapcsolódás minden
kiszolgálóhoz
A jegyek úgy lettek kialakítva, hogy egyszerre csak egy kiszolgálóval legyenek használhatók. Ez azt jelenti, hogy minden egyes szolgáltatás igényléskor új jegy kérése
szükséges. A Kerberos külön eljárással rendelkezik különálló kiszolgálókhoz való jegyek
igénylésére. Ezt a szolgáltatást nevezzük „jegykiadó szolgáltatásnak ”. A jegykiadó
egy, a korábban említett szolgáltatásokhoz nagyon hasonlító szolgáltatás. Ugyanazokat
a hozzáférési protokollokat használja, amelyeket már megtárgyaltunk. Minden alkalommal, amikor egy alkalmazásnak jegyre van szüksége – amelyet még nem igényelt korábban –, a jegykiadó kiszolgálóhoz fordul. Ez a kérés a következő részekből áll:
• a megbízó neve
• jegykiadó jegy
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• egy hitelesítő
Mint bármely más kiszolgáló, a jegykiadó kiszolgáló ellenőrzi a jegykiadó jegyet és a
hitelesítőt. Ha ezek megfelelőek, a jegykiadó kiszolgáló új kapcsolati kulcsot készít,
amely a kliens és az új kiszolgáló között használható. Ezek után elkészül a jegy az új
kiszolgálóhoz, amely az alábbi információkat tartalmazza:
• a kliens megbízó neve
• a kiszolgáló megbízó neve
• az aktuális idő
• a kliens IP-címe
• az újonnan létrehozott kapcsolati kulcs
Az új jegy új időtartamot is kap, amely kevesebb, mint a jegykérő jegy hátralévő időtartama vagy a szolgáltatásra jellemző alapértelmezett időtartam. A kliens megkapja a
jegyet és a kapcsolati kulcsot, amelyet a jegykiadó szolgáltatás küldött – de ez alkalommal a válasz a jegykérő jegyben található kapcsolati kulcssal van titkosítva. A kliens
képes a válasz visszafejtésére a jelszó bekérése nélkül, amikor az új szolgáltatáshoz
kapcsolódik. Tehát a Kerberos képes a jegyeket egymás után kérni anélkül, hogy a
felhasználótól újra belépési adatokat kérjen.

41.2.5 Windows 2000 kompatibilitás
A Windows 2000 tartalmazza a Microsoft Kerberos 5 implementációját. A SUSE Linux
Enterprise® a Kerberos 5 MIT változatát használja. További hasznos információ a MIT
dokumentációban található. Lásd: 41.4. szakasz - További információ (805. oldal)

41.3 A Kerberos felhasználói szemmel
Ideális esetben a felhasználó egyetlen kapcsolata a Kerberossal a munkaállomásra való
bejelentkezéskor történik. A belépési folyamat magában foglalja a jegykérő jegy kiadását
is. Kilépésnél a felhasználó Kerberos-jegye automatikusan megsemmisül, ami megakadályozza, hogy mások a felhasználó nevében dolgozzanak, amikor az nincs belépve.
Az automatikus megsemmisítés néha kellemetlen helyzetekhez vezethet, amikor a fel-
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használó tovább van belépve, mint a jegy maximális időtartama (ideális beállítás lehet
például 10 óra). A felhasználók új jegykérő jegyet a kinit program futtatásával kérhetnek. A jelszó megadása után a Kerberos további hitelesítés nélkül hozzáférést létesít
a szolgáltatásokkal. A Kerberos által igényelt jegylista a klist parancs futtatásával
kérhető le.
Az alábbiakban található néhány alkalmazás, amelyek használhatók Kerberos hitelesítéssel. Ezek az alkalmazások az /usr/lib/mit/bin vagy /usr/lib/mit/sbin
könyvtárban találhatók. Az alkalmazások funkciója teljesen megfelel a UNIX vagy
Linux alapú változataiknak, valamint képesek a Kerberos hitelesítés kezelésére.
• telnet, telnetd
• rlogin
• rsh, rcp, rshd
• ftp, ftpd
A továbbiakban nem szükséges jelszó megadása ezekhez az alkalmazásokhoz, mivel
a Kerberos már igazolta a személyazonosságot. Az ssh, amennyiben Kerberos támogatással lett lefordítva, képes a jegyek továbbítására más munkállomásokra is. Ha az SSHt egy másik munkaállomásra történő bejelentkezésre használja, az SSH biztosítja, hogy
a jegy titkosított tartalma az új helyzetnek megfelelően módosuljon. A jegyek munkaállomások közötti másolása önmagában nem elegendő, mivel a jegyek munkállomásspecifikus adatokat tartalmaznak (ilyen például az IP-cím). Az XDM és a KDM szintén
támogatja a Kerberost. További alkalmazásokról a Kerberos V5 UNIX User's Guide
kézikönyvben lehet olvasni, ezen a címen:http://web.mit.edu/kerberos

41.4 További információ
Az MIT Kerberos hivatalos lapja: http://web.mit.edu/kerberos. Itt megtalálhatók a hivatkozások a fontosabb dokumentációkra, beleértve a Kerberos telepítését,
felhasználását és adminisztrálását.
A ftp://athena-dist.mit.edu/pub/kerberos/doc/usenix.PS címen
található leírás a Kerberos működésének bővebb, könnyen olvasható leírását tartalmazza.
Ezen az oldalon szintén bőségesen gyűjthetők további információk a Kerberosról.
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A hivatalos Kerberos FAQ a http://www.nrl.navy.mil/CCS/people/kenh/
kerberos-faq.html címen olvasható. A Brian Tung által írt Kerberos –A Network
Authentication System (ISBN 0-201-37924-4) című könyv szintén rengeteg hasznos
információt tartalmaz.

806

Telepítési útmutató

Partíciók és fájlok titkosítása
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Minden felhasználó rendelkezik bizalmas adatokkal, amelyekhez nem akarja, hogy
mások hozzáférjenek. Minél jobban támaszkodik valaki a mobil számítástechnikai
eszközökre, illetve minél sokszínűbb környezeteket és hálózatokat használ, annál óvatosabban kell kezelnie adatait. Ajánlatos a fájlok vagy a teljes partíciók titkosítása, ha
másoknak is van a rendszerhez hálózati vagy fizikai hozzáférése. A noteszgépek vagy
a cserélhető adathordozók (például a külső merevlemezek vagy az USB-meghajtók) ki
vannak téve az ellopás vagy elvesztés veszélyének. Emiatt érdemes a bizalmas adatokat
tartalmazó fájlokat titkosítani.
Számos módja van annak, hogy adatait titkosítással védje:
Merevlemez-partíciók titkosítása
A YaST lehetővé teszi egy titkosított partíció létrehozását a telepítés során, vagy
akár a már telepített rendszeren. A részleteket lásd: 42.1.1. szakasz - Titkosított
partíció létrehozása a telepítés közben (809. oldal) és 42.1.2. szakasz - Titkosított
partíció létrehozása működő rendszeren (810. oldal). Ez a lehetőség a cserélhető
adathordozóknál – például külső merevlemezeknél – is használható a következő
részben leírtak szerint: 42.1.4. szakasz - Cserélhető adathordozók tartalmának titkosítása (811. oldal).
Titkosított fájl létrehozása tárolóként
Titkosított fájl bármikor létrehozható a merevlemezen vagy egy cserélhető adathordozón a YaST használatával. A titkosított fájl ezután más fájlok vagy mappák tárolására használható. További információ: 42.1.3. szakasz - Titkosított tárolófájlok
létrehozása (810. oldal).
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Saját könyvtárak titkosítása
A SUSE Linux Enterprise, használatával titkosított saját könyvtárak készíthetők a
felhasználóknak. Ha egy felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, a rendszer felcsatolja a titkosított saját könyvtárat és annak tartalma elérhető lesz a felhasználó
számára. További információkért lásd: 42.2. szakasz - Titkosított saját könyvtárak
használata (811. oldal).
Egy-egy ASCII szövegtájl titkosítása
Ha csak kevés olyan ASCII fájlja van, ami érzékeny vagy bizalmas adatokat tartalmaz, akkor azok egyenként is titkosíthatók és jelszóval védhetők a vi szerkesztő
segítségével. További információ ezzel kapcsolatban: 42.3. szakasz - ASCII szövegfájlok titkosítása a vi segítségével (812. oldal).
FIGYELEM: A titkosított adathordozó használata csak korlátozott védelmet
jelent
Az ebben a részben leírt módszerek csak korlátozott védelmet nyújtanak. A
működő rendszer nem védhető meg az illetéktelen használattól. Ha egy titkosított adathordozó sikeresen fel lett kapcsolva, akkor a szükséges jogosultságok
birtokában mindenki hozzáférhet. Mégis érdemes titkosított adathordozókat
használni, hátha elvész a számítógép vagy ellopják, illetve védelmet jelent az
ellen, hogy jogosulatlan személyek elolvassák a bizalmas adatokat.

42.1 Titkosított fájlrendszer
létrehozása YaST használatával
A YaST lehetővé teszi a fájlrendszer részeinek vagy partícióknak a titkosítását a telepítés
során, vagy akár a már telepített rendszeren. Azonban egy már telepített rendszeren található partíció titkosítása bonyolultabb, mivel át kell méretezni és meg kell változtatni
a meglévő partíciókat. Ilyenkor lehet, hogy kényelmesebb egy adott méretű titkosított
fájlt létrehozni a fájlrendszer egyéb fájljainak vagy részeinek tárolására. Egy teljes
partíció titkosításához azonban rá kell szánni erre egy külön partíciót – gondoljon erre,
amikor a partíciók elrendezését kialakítja. A YaST által javasolt szokásos partíciókiosztás
alapértelmezésben nem tartalmaz titkosított partíciót. Az ilyen partíciókat a particionálás
során kézzel kell felvenni.

808

Telepítési útmutató

42.1.1 Titkosított partíció létrehozása a
telepítés közben
FIGYELEM: Jelszó megadása
Győződjön meg róla, hogy jól megjegyezte a titkosított partíciók jelszavát. Jelszó
nélkül titkosított adatok nem érhetők el és nem állíthatók vissza.
A particionálásra szolgáló YaST szakértői párbeszédablak tartalmazza a titkosított
partíció létrehozásához szükséges összes lehetőséget. Egy új titkosított partíció készítése
a következőképpen történik:
1 Indítsa el a YaST particionálót a YaST vezérlőközpontból a Rendszer > Particionáló menüpont használatával
2 Kattintson a Létrehozás gombra és válasszon ki egy elsődleges vagy logikai
partíciót.
3 Adja meg a használni kívánt fájlrendszert, méretet és a partíció csatolási pontját.
4 Ha a titkosított fájlrendszert csak szükség esetén kell felcsatolni, akkor az Fstab
beállítások részben jelölje meg az Indítás során ne kerüljön csatolásra négyzetet.
5 Jelölje meg a Fájlrendszer titkosítása négyzetet.
6 Kattintson az OK gombra. A rendszer be fogja kérni a jelszót a partíció titkosításához. A jelszó nem jelenik meg a képernyőn. A gépelési hibák kivédése érdekében adja meg a jelszót mégegyszer.
7 A feladat befejezéséhez nyomja meg az OK gombot. Az új titkosított partíció
létrejött.
Ha a Felcsatolás mellőzése rendszerindításkor nem volt kiválasztva, az operációs
rendszer induláskor bekéri a jelszót a partíció felcsatolása előtt. Ha a partíció már fel
van csatolva, akkor minden felhasználó elérheti.
Ha az indítás során nem kívánja felcsatolni a titkosított partíciót, akkor a jelszó kérésekor
egyszerűen csak üsse le az Enter billentyűt. Ezután utasítsa el a jelszó újbóli beírásának
lehetőségét is. A titkosított fájlrendszer ebben az esetben nem kerül felcsatolásra és az
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operációs rendszer folytatja a rendszerindítást. úgy, hogy megakadályozza az adatok
elérését.
A rendszerindításkor nem felcsatolt titkosított partíciókat kézzel a mount
partíció_neve csatolási_pont parancs kiadásával lehet felcsatolni. Adja
meg a jelszót, amikor a rendszer kéri. Ha befejezte a partíció használatát, akkor az
umount partíció_neve parancs segítségével csatolja le, hogy mások ne érhessék
el.
Ha olyan gépre telepíti a rendszert, ahol már eredetileg is létezik több partíció, akkor
a telepítés során dönthet úgy, hogy egy meglévő partíciót titkosít. Ebben az esetben
kövesse a 42.1.2. szakasz - Titkosított partíció létrehozása működő rendszeren
(810. oldal) részben található leírást és ne feledje, hogy a művelet megsemmisíti a
meglévő titkosítandó partíción található összes adatot.

42.1.2 Titkosított partíció létrehozása
működő rendszeren
FIGYELEM: Titkosítás aktiválása egy futó rendszeren
Titkosított partíciók futó rendszeren is létrehozhatók. Egy meglévő partíció titkosítása azonban megsemmisíti az azon található adatokat és a jelenlegi partíciók átméretezését és átszervezését igényli.
A futó rendszeren a YaST vezérlőpanelben válassza ki a Rendszer > Particionálás
menüpontot. A folytatáshoz kattintson az Igen lehetőségre. A Szakértői particionálóban
válassza ki a titkosítani kívánt partíciót és kattintson a Szerkesztés gombra. Az eljárás
további része ugyanaz, mint a 42.1.1. szakasz - Titkosított partíció létrehozása a telepítés
közben (809. oldal) részben.

42.1.3 Titkosított tárolófájlok létrehozása
A bizalmas adatok tárolásához teljes partíciók titkosítása helyett egy-egy fájlon belül
is létrehozható egy titkosított fájlrendszer. Az ilyen tárolófájlok a YaST Szakértői partícionáló részében készíthetők. Nyomja meg a Titkosított fájl gombot, majd adja meg
a fájl elérési útját és kívánt méretét. Fogadja el a formázáshoz felajánlott beállításokat
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és a fájlrendszer típusát. Ezután adja meg a csatolási pontot és döntse el, hogy a titkosított
fájlrendszert a rendszerindítás során kívánja-e felcsatolni.
A titkosított tárolófájlok előnye a titkosított partíciók használatával szemben, hogy a
merevlemez átparticionálása nélkül is elkészíthetők. A hurokeszköz segítségével kerülnek
felcsatolásra és ugyanúgy viselkednek, mint a normál partíciók.

42.1.4 Cserélhető adathordozók tartalmának
titkosítása
A YaST ugyanúgy kezeli a cserélhető adathordozókat (például a külső merevlemezeket
vagy az USB-meghajtókat), mint bármilyen más merevlemezt. Az ilyen adathordozón
található tárolófájlok és partíciók is titkosíthatók a fent leírt módon. Az Fstab beállítások
részben azonban az Indítás során ne kerüljön csatolásra lehetőséget kell megjelölni,
hiszen a cserélhető adathordozókat általában csak akkor csatlakoztatják, amikor a
rendszer már fut.
Ha a YaST használatával titkosította a cserélhető adathordozót, akkor a KDE és a
GNOME automatikusan felismeri a titkosított partíciót és bekéri a jelszót az eszköz
észlelésekor. Ha egy FAT formázású cserélhető adathordozót csatlakoztat KDE vagy
GNOME használatakor, akkor a jelszót megadó felhasználó automatikusan az eszköz
tulajdonosává válik, olvashatja és írhatja a fájlokat. A más (nem FAT) fájlrendszereket
használó eszközök esetében kifejezetten be kell állítani a tulajdonjogot a felhasználókhoz
(nem lehet root) ahhoz, hogy írni vagy olvasni tudják az eszközön található fájlokat.

42.2 Titkosított saját könyvtárak
használata
Ahhoz, hogy a saját könyvtárakban található adatok védve legyenek egy lopás vagy a
merevlemez eltávolítása esetén, a YaST felügyeleti modul használatával engedélyezze
a saját könyvtárak titkosítását. Titkosított saját könyvtár új és meglévő felhasználóknak
is készíthető. A már létező felhasználók saját könyvtárának titkosításához és visszafejtéséhez tudni kell a bejelentkezési jelszavukat. További útmutatás: 8.9.1. szakasz Felhasználói adminisztráció (173. oldal)
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Titkosított saját partíciók készíthetők egy fájltárolóban is, a következő részben leírtak
szerint: 42.1.3. szakasz - Titkosított tárolófájlok létrehozása (810. oldal) Minden titkosított
saját könyvtár esetében két fájl jön létre a /home könyvtárban:
LOGIN.img
A könyvtárat tartalmazó képfájl
LOGIN.key
A képfájl kulcsa, a felhasználó bejelentkezési jelszavával védve.
Bejelentkezéskor a saját könyvtár automatikusan visszafejtődik. Ezt belsőleg a
pam_mount nevű pam modul intézi. Ha a saját könyvtárak titkosítását eredményező
kiegészítő bejelentkezési módszerrel kell bővíteni a rendszert, akkor ezt a modult hozzá
kell adni az /etc/pam.d/ könyvtárban található megfelelő konfigurációs fájlhoz.
További információk: 24. fejezet - Hitelesítés PAM használatával (527. oldal), valamint
lásd a pam_mount kézikönyvoldalát.
FIGYELEM: Biztonsági korlátozások
A felhasználó saját könyvtárának titkosítása nem jelent erős védelmet a többi
felhasználóval szemben. Ha erős védelemre van szükség, akkor a rendszert fizikailag nem szabad megosztani.
A biztonság növeléséhez titkosítsa a swap partíciót, valamint a /tmp és a /var/
tmp könyvtárakat, mivel tartalmazhatják a kritikus adatok ideiglenes képfájljait.
A swap, a /tmp és a/var/tmp is titkosítható a YaST particionálóval a(z) 42.1.1.
szakasz - Titkosított partíció létrehozása a telepítés közben (809. oldal) vagy
42.1.3. szakasz - Titkosított tárolófájlok létrehozása (810. oldal) részben leírtak
szerint.

42.3 ASCII szövegfájlok titkosítása a
vi segítségével
A titkosított partíciók használatának az a hátránya, hogy amíg a partíció fel van csatolva,
addig legalább a root felhasználó hozzá tud férni az adatokhoz. Ez megakadályozható
a vi titkosított módban használatával.
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Készítsen a vi -x fájlnév paranccsal egy új fájlt. A vi bekér egy jelszót, amellyel
titkosítja a fájl tartalmát. Amikor a fájlt legközelebb megnyitja vi-ban, ismét meg kell
adni a megfelelő jelszót.
A még nagyobb biztonság érdekében a titkosított szövegfájl egy titkosított partíción is
elhelyezhető. Ez különösen azért ajánlott, mivel a vi-ban használt titkosítási mechanizmus nem nevezhető erősnek.
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Jogosultságok korlátozása az
AppArmor segítségével

43

Számos biztonsági sérülékenység származik a megbízható programok hibáiból. Egy
megbízható program olyan kiemelt jogosultságokkal fut, amelyet a támadó meg kíván
szerezni. A program nem tudja megőrizni a bizalmat, ha a programhibát kihasználó támadó is hozzájut az adott kiemelt jogosultsághoz.
A Novell® AppArmor egy alkalmazásbiztonsági megoldás, amelyik kifejezetten abból
a célból készült, hogy a lehető legkevesebb jogosultságra korlátozza a gyanús programokat. Az AppArmor segítségével a rendszergazda megadhatja, hogy milyen határok
között működhet a program. Ehhez egy úgynevezett biztonsági profilt készít az adott
alkalmazáshoz – ebben azoknak a fájloknak a listája található, amelyekhez a program
hozzáférhet és azok a műveletek, amelyeket a program végrehajthat.
A számítógépes rendszerek tényleges megerősítéséhez minimalizálni kell azon programok számát, amelyek a jogosultságok állítására szolgálnak, majd ezek utána a lehető
legjobban meg kell védeni a programokat. A Novell AppArmor használatakor csak
azokhoz a programokhoz kell profilt készíteni, amelyek ki vannak téve a támadás veszélyének. Ez látványosan lecsökkenti a számítógép megerősítéséhez szükséges munka
mennyiségét. Az AppArmor profilok irányelvek betartásával garantálja, hogy a programok annyit tehessenek, amennyire jogosultak, de semmivel ne többet.
A rendszergazdáknak csak a támadásoknak valóban kitett alkalmazásokkal kell törődniük, és ezekhez kell profilokat készíteniük. Egy rendszer megerősítése tehát az AppArmor profilhalmaz kidolgozását és karbantartását jelenti, valamint AppArmor jelentéskezelő alrendszere által naplózott irányelvértések és kivételek folyamatos figyelését.
Az AppArmor profilok készítése az alkalmazások korlátozásához igen világos, intuitív
folyamat. Az AppArmor számos eszközt tartalmaz, amely segít a profilok létrehozásában.
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Nincs szükség programozásra vagy parancsfájlok készítésére. A rendszergazda egyetlen
feladata, hogy a megerősítendő alkalmazások mindegyikéhez meg kell határoznia egy
irányelvet a legszigorúbb hozzáférési és végrehajtási jogosultságokkal.
Az alkalmazásprofilok frissítésére vagy módosítására csak akkor van szükség, ha a
szoftverkonfiguráció vagy a tevékenységek igényelt köre megváltozik. Az AppArmor
intuitív eszközöket kínál a profilok frissítéséhez és módosításához.
A felhasználók elvileg semmit nem kell, hogy észrevegyenek az AppArmor működéséből. A „színfalak mögött” fut és nem igényel semmilyen felhasználói beavatkozást.
Az AppArmor érdemben nem befolyásolja a teljesítményt. Ha az alkalmazás valamely
tevékenységét nem fedi le az AppArmor profil, vagy az alkalmazás valamely tevékenységét megakadályozza az AppArmor, akkor a rendszergazdának igazítania kell az alkalmazás profilján, hogy az erre a viselkedésre is kiterjedjen.
A jelen ismertetőben felvázoljuk, hogy melyek a legfontosabb feladatok, amelyeket az
AppArmorral el kell végezni a rendszer hatékony megerősítése érdekében. Részletesebb
információt a Novell AppArmor adminisztrátori könyv tartalmaz.

43.1 A Novell AppArmor telepítése
A Novell AppArmor alapértelmezés szerint a SUSE Linux Enterprise® mindenféle telepítése esetén települ, függetlenül attól, hogy milyen mintát választ ki. Az AppArmor
teljes értékben működő példányának telepítéséhez az alábbi csomagokra van szükség:
•
•
•
•
•
•
•
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apparmor-parser
libapparmor
apparmor-docs
yast2-apparmor
apparmor-profiles
apparmor-utils
audit
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43.2 A Novell AppArmor be- és
kikapcsolása
A Novell AppArmor alapértelmezés szerint a SUSE Linux Enterprise minden frissen
telepített példányában be van kapcsolva. Az AppArmor állapota kétféleképpen kapcsolható át:
A YaST rendszerszolgáltatások (futási szint) modulban
Az AppArmor be- és kikapcsolásához vegye fel (vagy távolítsa el) a rendszerindító
parancsfájlját a rendszer indulásakor végrehajtott parancsfájlok közé (közül). Az
állapot a rendszer következő indulásakor fog megváltozni.
A Novell AppArmor vezérlőpult használatával
Egy működő rendszerben a Novell AppArmor állapota a YaST Novell AppArmor
vezérlőpultban kapcsolható ki és be. Az itteni változtatások azonnal életbe lépnek.
A vezérlőpult egy leállítási vagy indítási eseményt generál az AppArmor számára,
valamint eltávolítja a rendszerindító parancsfájlját a rendszer indulásakor végrehajtott parancsfájlok közül (ill. felveszi oda).
Az AppArmor tartós lekapcsolása, a rendszerindító parancsfájljának a rendszer indulásakor végrehajtott parancsfájlok közül eltávolításával:
1 Jelentkezzen be root-ként és indítsa el a YaST-ot.
2 Válassza ki a Rendszer > Rendszerszolgáltatások (futási szint) modult.
3 Válassza ki a Szakértői mód pontot.
4 Válassza ki a boot.apparmor elemet, majd a Beállítás/Visszaállítás > Szolgáltatás tiltása menüpontot.
5 Lépjen ki a YaST futásiszint-szerkesztőből a Befejezés gombbal.
Az AppArmor a rendszer következő indításánál már nem lesz inicializálva, és egészen
addig inaktív marad, amíg újra nem engedélyezi. A szolgáltatás visszakapcsolása a
YaST futásiszint-szerkesztőjével nagyon hasonlít a kikapcsolásra.
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Egy működő rendszerben az AppArmor állapota az AppArmor vezérlőpulttal kapcsolható át. Ez a módosítás azonnal életbe lép, és a rendszer újraindítása után is érvényben
marad. Az AppArmor állapotának átkapcsolása:
1 Jelentkezzen be root-ként és indítsa el a YaST-ot.
2 Válassza ki a Novell AppArmor > AppArmor vezérlőpult modult.
3 Jelölje meg az AppArmor bekapcsolása pontot. Az AppArmor letiltásához törölje
ezt a jelölést.
4 Lépjen ki az AppArmor vezérlőpultból a Kész gombra kattintva.

43.3 Az alkalmazásprofilok
készítésének első lépései
A Novell AppArmor sikeres alkalmazása az alábbiak gondos elvégzéséből áll:
1 Határozza meg, mely alkalmazásokhoz kíván profilt készíteni. Erről további
részletek: 43.3.1. szakasz - A profilírozandó alkalmazások kiválasztása (819. oldal).
2 Készítse el a szükséges profilokat. Ennek vázlatos leírása: 43.3.2. szakasz - Profilok készítése és módosítása (820. oldal). Ellenőrizze az eredményeket és ha
szükséges, módosítsa a profilokat.
3 Figyelje, hogy mi történik a rendszeren: futtassa az AppArmor jelentéseit és reagáljon a biztonsági eseményekre. További információk: 43.3.3. szakasz - Novell
AppArmor eseményértesítések és jelentések beállítása (822. oldal).
4 Frissítse a profilokat, ha a környezet változik, vagy ha reagálni kell az AppArmor
jelentéskészítő eszköze által naplózott biztonsági eseményekre. További információk: 43.3.4. szakasz - Profilok frissítése (824. oldal).
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43.3.1 A profilírozandó alkalmazások
kiválasztása
Csak azokat a programokat kell védeni, amelyek az adott rendszerben támadásnak
vannak kitéve, vagyis csak azokhoz az alkalmazásokhoz kell profilokat készíteni,
amelyeket valóban használ is. A legesélyesebb programok meghatározásában segít az
alábbi lista:
Hálózati ügynökök
A nyitott hálózati portokat kezelő programok (kiszolgálók és kliensek egyaránt).
A felhasználói kliensprogramok, például a levelezőkliensek vagy a webböngészők
jogosultságait ki lehet használni. Ezek a programok jogosultak írni a felhasználó
saját könyvtárát, ugyanakkor potenciálisan veszélyes távoli forrásokból érkező
bemeneteket dolgoznak fel (például webhelyek, vagy e-mailben elküldött rosszindulatú kódok).
Webes alkalmazások
A webböngészővel meghívható programok, például CGI Perl parancsfájlok, PHPoldalak és egyéb, komplex webes alkalmazások.
Cron-nal futtatott feladatok
Olyan programok, amelyeket a cron démon futtat rendszeresen, különféle forrásokból.
Ha meg akarja állapítani, hogy éppen mely portok futnak nyitott hálózati portokkal, és
melyekhez lehet szükség profil készítésére, indítsa el root felhasználóként az
aa-unconfined programot.
43.1 példa Az aa-unconfined program kimenete
19848
19887
19947
29205

/usr/sbin/cupsd not confined
/usr/sbin/sshd not confined
/usr/lib/postfix/master not confined
/usr/sbin/sshd confined by '/usr/sbin/sshd (enforce)'

A fenti példa minden nem korlátozott-nak jelölt folyamatát érdemes lehet egy
egyéni profillal korlátozni. A korlátozza címkéjű programokat már védi az AppArmor.
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TIPP: További információk
További információ a profilírozandó alkalmazások kiválasztásáról. „Determining
Programs to Immunize” szakasz (1. fejezet - Immunizing Programs, ↑Novell
AppArmor adminisztrátori kézikönyv).

43.3.2 Profilok készítése és módosítása
A SUSE Linux Enterprise rendszeren futó Novell AppArmor egy sor előre elkészített
profilt tartalmaz a legfontosabb alkalmazásokhoz. Ezenfelül az AppArmorral természetesen bármely alkalmazáshoz készíthetők saját profilok.
A profilok kezelésének két módja létezik. Az egyik a YaST Novell AppArmor modulok
grafikus felületének, a másik az AppArmor csomag parancssori eszközeinek használata.
Mindkét módszer lényegében hasonlóan működik.
Az aa-unconfined futtatása a leírt módon (43.3.1. szakasz - A profilírozandó alkalmazások kiválasztása (819. oldal)) azonosít egy sor alkalmazást, amelyekhez célszerű lehet
profilt készíteni.
Az egyes alkalmazások profiljai az alábbi lépésekkel készíthetők el:
1 Root felhasználóként készíttessen az AppArmorral egy durva alkalmazásprofilt:
futtassa le az aa-genprof program_neve parancsot.
vagy
A durva alapprofil a YaST > Novell AppArmor > Profil hozzáadása varázsló
futtatásával és a profilírozandó alkalmazás teljes elérési útjának megadásával is
elkészíthető.
Elkészül az alapprofil, és az AppArmor tanulási módba vált. Ez azt jelenti, hogy
naplózza a végrehajtott programok minden tevékenységét, de még nem korlátozza
őket.
2 Használja az alkalmazás összes műveletét, hogy az AppArmor pontos képet
kapjon róluk.
3 Elemeztesse az AppArmorral az előállított naplófájlokat (Lépés 2 (820. oldal)):
az aa-genprof programban írja be, hogy S.
820
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vagy
A naplófájlok elemzésének másik módja a Profil hozzáadása varázsló AppArmor
események keresése a rendszernaplóban pontjára kattintás, és a varázsló útmutatásának követése, amíg a profil el nem készül.
Az AppArmor megvizsgálja az alkalmazás futtatása során készített naplókat, és
felszólít, hogy adja meg a hozzáférési jogokat minden egyes naplózott eseményhez. Vagy adja meg őket fájlonként, vagy használjon helyettesítő karaktereket.
4 Az alkalmazás bonyolultságától függően szükség lehet a Lépés 2 (820. oldal) és
Lépés 3 (820. oldal) részek megismétlésére. Korlátozza az alkalmazást, hajtsa
végre a korlátozott körülmények között, és vizsgálja meg az újonnan naplózott
eseményeket. Az alkalmazás teljes funkciókörének korlátozásához lehet, hogy
ezt az eljárást többször is meg kell ismételni.
5 Ha minden hozzáférési jogosultságot sikerült beállítani, kapcsolja a profilt
kényszerítés módba. A profil ezután élesben működik és az AppArmor az imént
létrehozott profil beállításainak megfelelően korlátozza az alkalmazást.
Ha egy olyan alkalmazáson indította el az aa-genprof parancsot, amelynek már
volt egy panasz módba állított meglévő profilja, akkor ez a profil tanulási módban
marad egész addig, amíg ki nem lép a tanulási ciklusból. További információ a
profilok módjának megváltoztatásáról: „aa-complain—Entering Complain or
Learning Mode” szakasz (4. fejezet - Building Profiles from the Command Line,
↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv) és „aa-enforce—Entering Enforce
Mode” szakasz (4. fejezet - Building Profiles from the Command Line, ↑Novell
AppArmor adminisztrátori kézikönyv).
Próbálja ki a profil beállításait: hajtson végre minden szükséges műveletet az imént
korlátozott alkalmazással. Normális esetben a korlátozott program simán fut és észre
sem venni, hogy az AppArmor működik. Ha azonban rendellenességeket tapasztal az
alkalmazás működése kapcsán, akkor ellenőrizze a rendszernaplókat és nézze meg,
hogy nem túl szigorúan korlátozza-e az AppArmor az alkalmazást. A rendszeren használt
naplózási mechanizmustól függően több helyen is lehet keresni AppArmor naplóbejegyzéseket:
/var/log/audit/audit.log
Ha az audit csomag telepítve van és fut is az auditd, akkor az AppArmor események így naplózódnak:
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type=APPARMOR msg=audit(1140325305.502:1407): REJECTING w access to
/usr/lib/firefox/update.test (firefox-bin(9469) profile
/usr/lib/firefox/firefox-bin active /usr/lib/firefox/firefox-bin)

/var/log/messages
Ha nem használja az auditd démont, akkor az AppArmor eseményei a normál
rendszernaplóba (/var/log/messages) kerülnek. Egy jellemző bejegyzés
például így nézhet ki:
Feb 22 18:29:14 dhcp-81 klogd: audit(1140661749.146:3): REJECTING w access
to /dev/console (mdnsd(3239) profile /usr/sbin/mdnsd active
/usr/sbin/mdnsd)

dmesg
Ha az auditd nem fut, akkor az AppArmor-események ellenőrizhetők a dmesg
paranccsal is:
audit(1140661749.146:3): REJECTING w access to /dev/console (mdnsd(3239)
profile /usr/sbin/mdnsd active /usr/sbin/mdnsd)

A profil módosításához először vizsgálja meg az alkalmazással kapcsolatos naplóüzeneteket (lásd: Lépés 3 (820. oldal)). Amikor a program felszólítja, adja meg a hozzáférési jogokat vagy korlátozásokat.
TIPP: További információk
További információ a profilok készítéséről és módosításáról: 2. fejezet - Profile
Components and Syntax (↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv), 3. fejezet - Building and Managing Profiles with YaST (↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv) és 4. fejezet - Building Profiles from the Command Line (↑Novell
AppArmor adminisztrátori kézikönyv).

43.3.3 Novell AppArmor eseményértesítések
és jelentések beállítása
Állítsa be a Novell AppArmor eseményértesítési funkcióit, hogy reagálhasson a biztonsági eseményekre. Az eseményértesítés a Novell AppArmor hasznos szolgáltatása,
amely értesítést küld egy megadott e-mail címre egy meghatározott súlyosságú Novell
AppArmor esemény bekövetkezése esetén. Ez a funkció jelenleg a YaST felületen érhető
el.
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Az eseményértesítés beállításához a következőt kell tenni a YaST-ban:
1 Győződjön meg róla, hogy van a rendszeren megfelelően működő levélkiszolgáló,
amelyik el tudja küldeni az eseményértesítéseket.
2 Jelentkezzen be root-ként és indítsa el a YaST-ot. Ezután válassza ki a Novell
AppArmor > AppArmor vezérlőpult modult.
3 A Biztonsági esemény értesítés képernyőn nyomja meg a Beállítás gombot.
4 Minden egyes rekordtípushoz (Rövid, Összefoglaló, és Részletes) állítsa be a jelentés gyakoriságát, adja meg az e-mail címet, ahová a jelentéseket küldi, és határozza meg a naplózandó események súlyosságát. Ha az ismeretlen eseményeket
is bele kívánja venni az eseményjelentésekbe, akkor jelölje meg az Ismeretlen
súlyosságú események hozzáadása pontot.
MEGJEGYZÉS: A naplózandó események kiválasztása
Ha nincs tisztában az AppArmor eseménykategorizálási rendszerével, akkor
kérjen értesítést mindegyik biztonsági szint eseményeiről.
5 A beállítások alkalmazásához lépjen ki a párbeszédablakból az OK > Kész gombokkal.
A Novell AppArmor jelentéseinek használatával elolvashatók a fontos Novell AppArmor
biztonsági események jelentései anélkül, hogy át kellene rágnia magát az aa-logprof
eszközzel értelmezhető üzeneteken. A jelentés mérete csökkenthető, ha szűr dátumtartományra vagy egy adott program nevére.
Az AppArmor jelentések beállítása:
1 Jelentkezzen be root-ként és indítsa el a YaST-ot. Válassza ki a Novell AppArmor > AppArmor jelentések modult.
2 Válassza ki a megvizsgálni vagy beállítani kívánt jelentés típusát: Executive Security Summary, Alkalmazásaudit vagy Biztonsági esemény jelentés.
3 Adja meg, hogy milyen sűrűn készüljön jelentés, továbbá e-mail címet, az exportálás formátumát, valamint a jelentések helyét: nyomja meg a Szerkesztés gombot
és adja meg a kért adatokat.
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4 Egy adott típusú jelentés futtatásához kattintson a Futtatás most gombra.
5 Az adott típusú archivált jelentések tallózásához kattintson az Archívum megtekintése pontra, majd adja meg a jelentés típusát.
vagy
Törölje a már nem szükséges jelentéseket, vagy készítsen újakat.
TIPP: További információk
További információ a Novell AppArmor eseményértesítés beállításáról: „Configuring Security Event Notification” szakasz (6. fejezet - Managing Profiled
Applications, ↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv). További információ
a jelentések beállításáról: „Configuring Reports” szakasz (6. fejezet - Managing
Profiled Applications, ↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv).

43.3.4 Profilok frissítése
A szoftverek és a rendszer beállításai időről-időre megváltoznak. Ennek eredményeképpen időnként szükség lehet az AppArmor profil beállításainak hangolására. Az AppArmor megvizsgálja a rendszernaplót, hogy lát-e benne irányelvsértéseket vagy más AppArmor-eseményeket, és lehetővé teszi, hogy ezeknek megfelelően módosítsa a profilt.
Az alkalmazások profildefiníción kívüli viselkedése szintén kezelhető a Profil frissítése
varázslóval.
A profilhalmaz frissítése:
1 Jelentkezzen be root-ként és indítsa el a YaST-ot.
2 Indítsa el a Novell AppArmor > Profil frissítése varázslóját.
3 A megjelenő ablakban módosítsa a naplózott erőforrások vagy végrehajtható
fájlok hozzáférési vagy végrehajtási jogait.
4 A kérdések megválaszolása után lépjen ki a YaST-ból. A módosítások érvénybe
lépnek a profilokon.
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TIPP: További információk
További információ a profilok frissítésével kapcsolatban a rendszernaplók
alapján: „Updating Profiles from Log Entries” szakasz (3. fejezet - Building and
Managing Profiles with YaST, ↑Novell AppArmor adminisztrátori kézikönyv).
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A Linux- és UNIX-rendszerek egyik fő jellemzője, hogy egyszerre több felhasználót
tudnak kezelni (többfelhasználósság) és lehetővé teszik, hogy ezek a felhasználók
egyidejűleg több feladatot hajtsanak végre ugyanazon a számítógépen (többfeladatosság).
Az operációs rendszer a hálózat szempontjából átlátszó. A felhasználók gyakran nem
is tudják, hogy az általuk használt adatokat és alkalmazásokat helyileg vagy a hálózaton
keresztül érik el.
A többfelhasználósság miatt a különböző felhasználók adatait külön kell tárolni. Garantálni kell a biztonságot és megbízhatóságot. Az adatok biztonsága már azelőtt is fontos
probléma volt, hogy a számítógépeket hálózatokon keresztül összekapcsolták volna.
Csakúgy, mint manapság, a legfontosabb szempont akkor is az volt, hogy az adatok
akkor is rendelkezésre álljanak, ha az adathordozó – általában merevlemez – elveszett
vagy másképp károsodott.
Ez a rész elsősorban a megbízhatósággal kapcsolatos témakörökre és a felhasználók
személyiségi jogainak védelmére koncentrál, de nem hangsúlyozható eléggé, hogy egy
átfogó biztonsági alapelvnek mindig tartalmaznia kell azokat az eljárásokat, amelyekkel
garantálható, hogy rendszeresen frissített, működő és tesztelt biztonsági mentések legyenek kéznél. Enélkül nagyon nehéz az adatok visszanyerése – nemcsak hardverhiba
esetén, hanem akkor is, ha az a gyanú merült fel, hogy valaki jogosulatlan hozzáférés
birtokában belenyúlt a fájlokba.
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44.1 Helyi és hálózati biztonság
Az adatok sokféleképp elérhetők:
• személyes kommunikáció révén olyan személyekkel, akik rendelkeznek a kívánt
információval, vagy hozzáférnek egy számítógép adataihoz
• közvetlenül a számítógép konzoljáról (fizikai hozzáférés)
• soros vonalon keresztül
• hálózati kapcsolat segítségével
Ezen esetek mindegyikében a kérdéses erőforrások és adatok elérése előtt a felhasználót
hitelesíteni kell. A webkiszolgálók kevésbé lehetnek korlátozók ebben a vonatkozásban,
de továbbra sem kívánatos a személyes adatok nyilvánosságra hozatala.
A fenti lista első esete az, ahol a legtöbb felhasználói interakció történik; például, amikor
kapcsolatba lép egy banki alkalmazottal, és bizonyítania kell, hogy Ön a bankszámla
tulajdonosa. Ezután meg kell adnia egy aláírást, PIN-kódot vagy jelszót annak bizonyítására, hogy Ön valóban az, akinek állítja magát. Bizonyos esetekben lehet, hogy egyes
adatok kicsalhatók egy tájékozott személytől azzal, hogy ügyesen előadva valami olyan
szöveget, ami ismert információmorzsákat tartalmaz, elnyerik a bizalmát. Az áldozat
lépésről-lépésre egyre több információt adhat ki, esetleg anélkül, hogy egyáltalán észrevenné azt. A hackerek ezt social engineering néven emlegetik. Ez ellen csak az emberek felvilágosításával, a nyelvhasználat és az információ tudatos kezelésével lehet
védekezni. A számítógéprendszerekbe betörés előtt a támadók gyakran megpróbálják
célba venni a recepciósokat, a vállalatnál dolgozó karbantartó személyzetet vagy akár
a családtagokat. Az ilyen emberi kapcsolatokra épülő támadások sok esetben csak nagyon
lassan derülnek ki.
A jogosulatlan adatelérésre vágyó személyek a hagyományos módszereket is kipróbálhatják, és megpróbálhatnak közvetlenül hozzáférni a hardvereszközökhöz. Éppen ezért
a gépet mindenféle beavatkozás ellen érdemes védeni, hogy senki ne távolíthassa el,
cserélhesse le vagy tehesse tönkre az alkatrészeit. Ez a biztonsági mentésekre, valamint
a hálózati és tápkábelekre is vonatkozik. Biztonságossá kell tenni a rendszerindítási
folyamatot is, mivel vannak olyan jól ismert billentyűkombinációk, amelyekkel furcsa
eredmények érhetők el. Ez ellen a BIOS és a rendszertöltő jelszavának beállításával
lehet védekezni.
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Még mindig sok helyen használnak soros portokhoz csatlakozó soros terminálokat. A
hálózati csatolókkal szemben ezeknek nincs szükségük hálózati protokollokra a gazdagéppel folytatott kommunikációhoz. Egy egyszerű kábelen vagy infravörös porton sima
karakterek haladnak át az eszközök között. Az ilyen rendszerek leggyengébb pontja
maga a kábel: egy erre csatlakoztatott régebbi nyomtatóval egyszerűen rögzíthető
minden, amely a vezetékeken keresztülmegy. Ami egy nyomtató számára elérhető, az
más módon is hozzáférhető, a támadásba fektetett erőfeszítéstől függően.
Egy fájl helyi gépen történő olvasásához más hozzáférési szabályokra van szükség,
mint egy hálózati kapcsolat megnyitásához egy másik gépen futó kiszolgáló felé. Különbség van a helyi és a hálózati biztonság között. A határ ott húzódik, ahol a máshová
küldendő adatokat csomagokba kell helyezni.

44.1.1 Helyi biztonság
A helyi biztonság a gép helyének fizikai környezetével kezdődik. Olyan helyre telepítse
a gépet, ahol a biztonság megfelel az elvárásoknak. A helyi biztonság fő célja a felhasználók elkülönítése, így a felhasználók nem szerezhetik meg a többiek jogosultságait és
személyazonosságát. Ez egy általánosan betartandó szabály, de különösen igaz a root
felhasználóra, aki a legfőbb jogokat gyakorolja a rendszeren. A root bármely helyi
felhasználó azonosságát magára veheti jelszó megadása nélkül és elolvashatja bármelyik
helyileg tárolt fájlt.

44.1.2 Jelszavak
A Linux-rendszereken a jelszavak természetesen nem nyílt szövegként kerülnek tárolásra és a beírt szöveges karaktersorozat sem egyszerűen csak össze van vetve az eltárolt
mintával. Ha ez lenne a helyzet, akkor a rendszeren lévő minden fiók veszélybe kerülne,
ha valaki hozzáférne a jelszófájlhoz. Ehelyett a jelszavak titkosítva tárolódnak, minden
beíráskor újból titkosításra kerülnek, és a két titkosított karaktersorozat kerül összehasonlításra. Ez persze csak akkor nyújt nagyobb biztonságot, ha a titkosított jelszóból
nem fejthető vissza az eredeti karaktersorozat.
Ez egy speciális algoritmussal érhető el, amelyet csapóajtó (trapdoor) algoritmusnak
is hívnak, mivel csak egy irányba működik. A titkosított karaktersorozatot megszerző
támadó hiába ismeri az algoritmust, nem tudja egyszerűen, az algoritmus alkalmazásával
megszerezni a jelszót. Ehelyett az összes lehetséges karakterkombinációt ki kell próbálnia, amíg nem talál egy olyan kombinációt, ami titkosítva úgy néz ki, mint a jelszó.
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Nyolc karakter hosszúságú jelszó esetén meglehetősen sok kombinációt kell kiszámoltatni.
A hetvenes években bizonyították, hogy ez a metódus a használt algoritmus viszonylagos
lassúsága miatt sokkal biztonságosabb a többinél, mivel egy jelszó titkosítása eltart
néhány másodpercig. Időközben azonban a PC-k teljesítménye eléggé megnövekedett
ahhoz, hogy több százezer vagy millió titkosítást végezzenek másodpercenként. Éppen
ezért ma már a normál felhasználók a titkosított jelszavakat sem láthatják (az /etc/
shadow fájlt a normál felhasználók nem olvashatják). Ami még fontosabb, hogy a
jelszavak ne legyenek egyszerűen kitalálhatók abban az esetben, ha a jelszófájl egy
esetleges hiba miatt láthatóvá válik. Következésképpen nem túl hasznos például a
„micimacko” jelszót „m1c1m@ck0” értékre „lefordítani”.
A szó néhány betűjének hasonlóan kinéző számokkal való helyettesítése nem elég biztonságos. A szavak megfejtéséhez szótárakat használó jelszótörő-programok is alkalmaznak hasonló behelyettesítéseket. Jobb módszer egy olyan szó létrehozása, amelynek
nincs általános jelentése; egy olyan szóé, ami csak az adott személy számára értelmes,
például egy mondat szavainak vagy egy könyv címének első betűi, mint például Umberto Eco „A rózsa neve” című könyve. Ez az alábbi biztonságos jelszót adja: „U3Arn9”.
Ezzel szemben a „borbarat” vagy „kati72” és hasonló jelszavakat egyszerűen kitalálhatja
egy olyan személy, aki egy kicsit is ismeri a felhasználót.

44.1.3 A rendszerindítási folyamat
Állítsa be a rendszert úgy, hogy ne lehessen hajlékonylemezről vagy CD-ről elindítani:
vagy azzal, hogy teljesen eltávolítja ezeket a meghajtókat, vagy azzal, hogy beállít egy
BIOS-jelszót és megadja, hogy a rendszer csak merevlemezről indulhasson. A Linuxrendszert általában egy rendszertöltő indítja el, amely lehetőséget ad arra, hogy további
paramétereket adjon át az elindított kernelnek. A /boot/grub/menu.lst fájlban
(lásd: 18. fejezet - A rendszertöltő (433. oldal)) fájlban egy további jelszó beállításával
akadályozza meg, hogy mások ilyen paramétereket adhassanak meg a rendszerindítás
során. Ez kritikus fontosságú a rendszer biztonsága szempontjából. A kernel nemcsak
hogy maga is root jogosultságokkal fut, de ő az első, aki a rendszerindítás során root
jogosultságokat oszt ki.
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44.1.4 Fájljogosultságok
Általános szabályként mindig a lehető legkorlátozottabb jogosultságokat kell használni
az adott feladathoz. E-mail olvasásához vagy írásához például biztosan felesleges root
jogosultság. Ha a levelezőprogramban hiba van, akkor ezt ki lehet használni egy olyan
támadáshoz, amely pontosan azokkal a jogosultságokkal zajlik, mint amelyekkel a
program rendelkezett induláskor. A fenti szabályt követve a lehető legkisebbre csökkenthető a potenciális kár.
A SUSE Linux Enterprise disztribúció fájljainak jogosultságát körültekintően kell
megválasztani. A kiegészítő szoftvereket vagy egyéb fájlokat telepítő rendszeradminisztrátornak körültekintően kell eljárnia, különösen a jogosultságbitek beállításakor.
A tapasztalt és a biztonságot szem előtt tartó rendszeradminisztrátorok mindig a -l
paraméterrel használják az ls parancsot, és egy bővebb fájllistát jelenítenek meg,
amelyben azonnal észlelhetők a nem megfelelő fájljogosultságok. Egy nem megfelelő
fájlattribútum nemcsak azt jelenti, hogy a fájlok módosíthatók vagy törölhetők. Ezeket
a módosított fájlokat a root felhasználó hajthatja végre, illetve konfigurációs fájlok
esetén a programok az ilyen fájlokat root jogosultságokkal használhatják. Ez jelentősen
növeli egy támadó esélyeit. Az ilyen támadásokat kakukktojásoknak (cuckoo eggs)
hívják, mivel a programot (a tojást) egy másik felhasználó (madár) hajtja végre (költi
ki) hasonlóan ahhoz, ahogy a kakukk másik madarat vesz rá, hogy költse ki a tojásait.
A SUSE Linux Enterprise rendszer a következő fájlokat tartalmazza az /etc könyvtárban: permissions, permissions.easy, permissions.secure és
permissions.paranoid. Ezeknek a fájloknak az a célja, hogy speciális jogosultságokat határozzanak meg, például bárhonnan írható könyvtárakat, vagy fájlok esetében
megadják a set user ID bitet (a set user ID bittel rendelkező programok nem az ezeket
elindító felhasználó jogosultságaival futnak, hanem a fájl tulajdonosának – a legtöbb
esetben a root felhasználónak a jogosultságaival). Az adminisztrátor az /etc/
permissions.local fájl segítségével saját beállításokat adhat meg.
Annak meghatározásához, hogy a SUSE Linux Enterprise konfigurációs programjai
melyik fenti fájlokat használják a megfelelő jogosultságok beállításához, válassza ki a
YaST szoftver Biztonság és felhasználók menüjének Helyi biztonság menüpontját. A
témakörrel kapcsolatos további informácót az /etc/permissions megjegyzései
és a chmod kézikönyvoldala (man chmod) tartalmaz.
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44.1.5 Puffertúlcsordulások és
formátum-karaktersorozat hibák
Különleges körültekintéssel kell eljárni, amikor a programnak olyan adatokat kell feldolgoznia, amelyet a felhasználó módosíthat vagy módosíthatott, de ez inkább az alkalmazásprogramozó problémája, mint a normál felhasználóké. A programozónak vigyáznia
kell arra, hogy az alkalmazás megfelelően értelmezze az adatokat, ne történhessen meg,
hogy az adatok tárolásához túl kicsi memóriaterületekre ír. A programnak is következetes módon kell átadnia az adatokat az erre a célra meghatározott felületeken keresztül.
Puffertúlcsordulás akkor történhet, ha a memóriapuffer aktuális mérete a pufferbe
íráskor nem kerül figyelembevételre. Ez olyan esetekben fordul elő, amikor a felhasználó által előállított adat több területet használ fel, mint amennyi a pufferben rendelkezésre áll. Ennek eredményeképp az adatok a pufferterület végén túlra íródnak, ami bizonyos körülmények között lehetővé teszi, hogy a program a felhasználói adatok egyszerű feldolgozása helyett a felhasználó (és nem a programozó) által befolyásolt programkódot hajtson végre. Az ilyen típusú hibáknak komoly következményei vannak,
különösen akkor, ha a program speciális jogosultságokkal kerül végrehajtásra (lásd:
44.1.4. szakasz - Fájljogosultságok (831. oldal)).
A formátum-karaktersorozat hibák némileg eltérő módon működnek, de ez ismét egy
olyan felhasználói bemenet, amely rossz irányba viszi a programot. A legtöbb esetben
ezek a programozási hibák a speciális jogosultságokkal rendelkező programok – a setuid
és setgid programok – esetén kerülnek kihasználásra. Ez szintén azt jelenti, hogy az
adatok és a rendszer úgy védhetők az ilyen hibák ellen, hogy a megfelelő jogosultságokat
megvonják a programokról. A legjobb módszer a lehető legalacsonyabb szintű jogosultságok alkalmazása (lásd: 44.1.4. szakasz - Fájljogosultságok (831. oldal)).
Mivel a puffeltúlcsordulások és a formátum-karaktersorozat hibák a felhasználói adatok
kezelésével kapcsolatos hibák, nemcsak akkor használhatók ki, ha egy helyi fiók rendelkezik hozzáféréssel. A jelentett hibák nagy része egy hálózati kapcsolaton keresztül
is kihasználható. Ennek megfelelően a puffertúlcsordulásokat és formátum-karatersorozat
hibákat úgy kell osztályozni, hogy a helyi és a hálózati biztonság szempontjából is lényegesek.
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44.1.6 Vírusok
Szemben azzal, amit néhányan mondanak, vannak Linuxon futó vírusok is. Az ismert
vírusokat a szerzők az elv igazolásaként készítették, bizonyítva, hogy az alkalmazott
technika valóban működik. Eddig e vírusok egyike sem szabadult még el.
A vírusok nem maradhatnak életben és nem terjedhetnek olyan gazdarendszer nélkül,
amelyeken megtelepedhetnének. A mi esetünkben a gazdarendszer lehet egy program
vagy a rendszer egy fontos tárolóterülete, mint például a master boot rekord, amelynek
a vírus programkódja számára írhatónak kell lennie. A többfelhasználósság miatt a Linux
az írási hozzáférést bizonyos fájlok esetén korlátozhatja. Ez különösen a rendszerfájlok
esetén fontos. Ha a szokásos munkát root jogosultságokkal végzi, akkor megnöveli
annak esélyét, hogy a rendszert vírus fertőzze meg. Ha ezzel szemben a fent említett
lehető legalacsonyabb jogosultságok alapelvét követi, akkor a vírusfertőzés esélye kicsi.
Nem érdemes továbbá olyan internetes forrásból programot telepíteni, amelyet nem
ismer igazán. A SUSE Linux Enterprise RPM csomagjai kriptográfiai aláírást tartalmaznak, így afféle digitális címkék formájában jelzik, hogy a csomagok a megfelelő gondossággal lettek elkészítve. A vírusok megjelenése tipikus jele annak, hogy az adminisztrátor vagy a felhasználó nem rendelkezik a szükséges biztonsági ismeretekkel és
veszélyezteti a rendszert, amelyet a tervezés legelső lépésétől kezdve nagyon biztonságossá kell tenni.
A vírusokat nem szabad összekeverni a férgekkel (worm), amelyek teljes mértékben a
hálózatok világához tartoznak. A férgek terjedéséhez nincs szükség gazdagépre.

44.1.7 Hálózati biztonság
A hálózati biztonság kialakítása fontos, hogy védettek legyünk a kívülről indított támadásokkal szemben. A felhasználó hitelesítéséhez felhasználónevet és jelszót bekérő
szokásos bejelentkezési folyamat továbbra is helyi biztonsági kérdés. Abban a speciális
esetben, amikor a bejelentkezés hálózaton keresztül történik, meg kell különböztetni a
két biztonsági aspektust. A tényleges hitelesítésig történő dolgok a hálózati biztonság
tárgykörébe tartoznak, ami pedig utána következik, az már a helyi biztonságéba.
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44.1.8 X Window rendszer és X hitelesítés
Ahogy már az elején is szó volt róla, a hálózat átlátszósága a UNIX rendszer egyik
központi jellemzője. A UNIX operációs rendszer ablakkezelő rendszere, az X igen látványosan képes ezt a funkciót kihasználni. X használata esetén teljesen normális dolog
bejelentkezni egy távoli gépen és elindítani egy grafikus programot, amely azután
adatokat küld át a hálózaton, amelyek megjelennek a saját gépünkön.
Amikor az X klienst távolról kell megjeleníteni egy X kiszolgáló segítségével, a kiszolgálónak meg kell védenie az általa kezelt erőforrást (azaz a megjelenítőt) a hitelesítés
nélküli eléréstől. Konkrétabban: a kliensprogram számára meg kell adni bizonyos jogosultságokat. X Window rendszerrel ez kétféleképpen hajtható végre; a két módszer neve
gép alapú hozzáférés-vezérlés és cookie alapú hozzáférés-vezérlés. Az előbbi annak a
gépnek az IP-címére épül, amelyen a kliensnek futnia kell. Ezt az xhost program vezérli.
Az xhost megadja egy legális kliens IP-címét az X kiszolgálóhoz tartozó kis adatbázisban. Az IP-cím alapú hitelesítés azonban nem túl biztonságos. Ha például egy második
felhasználó is használja a kliensprogramot küldő gépet, akkor ez a felhasználó az X
kiszolgálóhoz is hozzáférhet – ugyanúgy, mint az, aki ellopja az IP-címet. E hibák miatt
ez a hitelesítési mód nem is kerül részletesebben leírásra itt, de a man xhost parancs
használatával többet is megtudhat róla.
Cookie alapú hozzáférés-vezérlés esetén a rendszer létrehoz egy karaktersorozatot,
amelyet csak az X kiszolgáló és a jogosult felhasználó ismer – ez olyan, mint valami
azonosítókártya. Ez a cookie (a szó nem a szokásos sütikből ered, hanem a kínai szerencsesütikből, amelyek mindegyike egy mondást tartalmaz) a felhasználó saját könyvtárában található .Xauthority fájlban kerül tárolásra, és minden X kliens számára
rendelkezésére áll, amely az ablak megjelenítéséhez az X kiszolgáló használatára vár.
A felhasználó az xauth eszköz segítségével megjelenítheti a .Xauthority fájlt. Ha
átnevezte a .Xauthority fájlt vagy véletlenül törölte a saját könyvtárból, akkor nem
nyithatók meg új ablakok és X kliensek. Az X Window rendszer biztonsági mechanizmusaival kapcsolatos további információt az Xsecurity kézikönyvoldala
(man Xsecurity) tartalmaz.
Az SSH (secure shell) segítségével a hálózati kapcsolat teljesen titkosítható és átlátszó
módon továbbítható egy X kiszolgálóhoz anélkül, hogy a felhasználó észrevenné a titkosítási mechanizmust. Ezt X továbbításnak (X forwarding) is nevezik. Az X továbbítás
a kiszolgálóoldalon egy X kiszolgáló szimulálásával, a távoli gépen pedig egy DISPLAY
környezeti változó beállításával valósítható meg. Az SSH-val kapcsolatban további
részletek: 40. fejezet - SSH: Biztonságos hálózati műveletek (791. oldal).
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FIGYELEM
Ha azt a gépet, amelyre bejelentkezett, nem tekinti biztonságosnak, akkor ne
használjon X továbbítást. Engedélyezett X továbbítással egy támadó az SSHkapcsolaton keresztül hitelesítheti magát az X kiszolgálóra, és ha már behatolt,
akkor figyelheti például a billentyűzetbemenetet.

44.1.9 Puffertúlcsordulások és
formátum-karaktersorozat hibák
Amint már szó esett róla (44.1.5. szakasz - Puffertúlcsordulások és formátum-karaktersorozat hibák (832. oldal)), a puffertúlcsordulásokat és formátum-karaktersorozat hibákat
a helyi és hálózati biztonságot is érintőként kell kezelni. Hasonlóan az ilyen hibák helyi
változataihoz, a hálózati programok puffertúlcsodulásait sikeresen kihasználók általában
root jogosultságokat igyekeznek szerezni. Még ha nem is ez a helyzet, egy támadó
akkor is kihasználhatja a hibát arra, hogy megszerezze egy nem kiváltságos felhasználói
fiók elérését a rendszeren esetleg előforduló egyéb gyenge pontok kiaknázására.
A hálózati kapcsolaton keresztül kihasználható puffertúlcsordulások és formátum-karaktersorozat hibák a távoli támadások leggyakoribb formái. Ezek kihasználásának
módjai – az újonnan megtalált biztonsági lyukakat kihasználó programok – gyakran
felkerülnek a biztonsági levelezési listákra. Ezek segítségével a gyenge pont a kód
részleteinek ismerete nélkül is célba vehető. Az évek során a tapasztalat azt mutatta,
hogy a hibákat kihasználó kódok elérhetősége szerepet játszott a még biztonságosabb
operációs rendszerek kifejlesztésében, nyilvánvalóan azzal, hogy az operációs rendszerek
készítői kényszerítve voltak a szoftvereikban található hibák kijavítására. Szabad
szoftver esetén bárki hozzáférhet a forráskódhoz (a SUSE Linux Enterprise programot
az összes rendelkezésre álló forráskóddal együtt adják ki) és bárki, aki gyenge pontot
és ezt kihasználó kódot talál, javítást küldhet a megfelelő hiba kijavításához.

44.1.10 DoS – szolgáltatás megbénítása
(Denial of Service)
Az ilyen támadás célja egy kiszolgálóprogram vagy egy teljes kiszolgáló blokkolása,
ami többféle módon érhető el: a kiszolgáló túlterhelése, illetve leterhelve tartása rossz
csomagokkal; vagy egy távoli puffertúlcsordulás kihasználása. A DoS támadások
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egyetlen célja legtöbbször a szolgáltatás kiiktatása. Ha egy adott szolgáltatás elérhetetlenné válik, akkor a kommunikáció sebezhető lesz a köztes támadásokkal (lehallgatás,
TCP-kapcsolat eltérítése, hamisítás), valamint a DNS-hamisítással szembe.

44.1.11 Köztes támadások: lehallgatás,
eltérítés, hamisítás
Általában minden olyan távoli támadást köztes támadásnak hívunk, amikor a támadó
a kommunikáló gépek közé áll. Majdnem minden köztes támadásra jellemző, hogy az
áldozat általában észre sem veszi, hogy valami történik. Számos különböző változat
létezik, például a támadó elfoghat egy kapcsolatkérést és maga továbbíthatja a célgép
számára. Ezután az áldozat tudtán kívül kapcsolatot teremt egy rossz géppel, mivel a
másik végpont átveszi a legális célgép helyét.
A köztes támadás legegyszerűbb formáját lehallgatásnak (sniffing) hívják– a támadó
„csak” figyeli az átmenő hálózati forgalmat. Összetettebb támadás, ha a „köztes” támadó
egy már felépített kapcsolatot próbál meg átvenni (eltérítés). Ehhez a támadónak elemeznie kell egy ideig a csomagokat, hogy meg tudja jósolni a kapcsolathoz tartozó
TCP-sorozatszámokat. Amikor a támadó végül átveszi a célgép szerepét, az áldozat
észreveszi, mivel hibaüzenetet kap, amely jelzi, hogy a kapcsolat hiba miatt megszakadt.
Az eltérítéssel szemben titkosítással nem védett protokollok, amelyek csak egy egyszerű
hitelesítési eljárást hajtanak végre a kapcsolat létrehozásakor, leegyszerűsítik a támadók
dolgát.
A hamisítás (spoofing) egy olyan támadás, amelyben a csomagok módosításra kerülnek,
hogy hamis forrásadatokat (legtöbbször IP-címet) tartalmazzanak. A támadás aktívabb
formái ilyen hamis csomagok küldésére épülnek – ilyet Linux-gépen csak az adminisztrátor (a root) tehet.
Az említett támadások nagy részét DoS támadással együtt hajtják végre. Ha egy támadó
lehetőséget lát arra, hogy egy adott gépet váratlanul leterheljen – hacsak egy rövid
időre is – akkor ez egyszerűbbé teszi számára egy aktív támadás végrehajtását, mivel
a gép egy ideig nem tud beavatkozni a támadásba.
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44.1.12 DNS-hamisítás
A DNS-hamisítás azt jelenti, hogy a támadó módosítja a DNS-kiszolgáló gyorsítótárát
azáltal, hogy hamisított DNS-válaszcsomagokkal válaszol és megpróbálja rábírni a kiszolgálót bizonyos adatok küldésére a kiszoltálótól információt kérő áldozatnak. Számos
kiszolgáló IP-címek vagy gépnevek alapján bizalmi kapcsolatokat tart fenn más gépekkel.
A támadónak jól kell ismernie a gépek közötti bizalmi kapcsolat tényleges felépítését
ahhoz, hogy magát megbízható gépnek álcázza. A támadó a szükséges információ
megszerzéséhez általában elemez a kiszolgálótól kapott néhány csomagot. A támadónak
gyakran egy jól időzített DoS támadást kell indítania a névkiszolgálón is. Védekezzen
ez ellen úgy, hogy csak titkosított kapcsolatokat használ, amelyek képesek ellenőrizni
a túloldali gépnek az azonosságát.

44.1.13 Férgek
A férgeket (worm) általában keverik a vírusokkal, pedig a kettő között világos különbség
van. A vírusokkal ellentétben a férgeknek a működéshez nem kell megfertőzniük a gép
valamely programját. Ehelyett arra specializálódtak, hogy a lehető leggyorsabban terjedjenek a hálózati struktúrákban. A régebben megjelent férgek, mint például a Ramen,
a Lion vagy az Adore, a kiszolgálóprogramok – például bind8 vagy lprNG – jól ismert
biztonsági réseit használják ki. A férgek elleni védekezés viszonylag könnyű. Mivel a
biztonsági rés felfedezése és a féreg támadása között eltelik egy kis idő, jó esély van
arra, hogy az érintett program frissített változata időben megjelenjen. Ez csak akkor
hasznos, ha az adminisztrátor a kérdéses rendszeren valóban telepíti a biztonsági frissítéseket.

44.2 Néhány általános biztonsági tipp
és trükk
A biztonság megfelelő kezelése érdekében figyelemmel kell kísérni az új fejlesztéseket
és ismerni kell a legfrissebb biztonsági problémákat. A rendszer mindenfajta problémák
elleni védelmének egyik lehetséges módja a biztonsági közlemények által javasolt
frissítési csomagok lehető leggyorsabb telepítése. A SUSE biztonsági közlemények a
következő levelezési listán kerülnek közreadásra, ami az alábbi címen lehet feljelentkezni:http://en.opensuse.org/Communicate/Mailinglists. A
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opensuse-security-announce@opensuse.org listán első kézből értesülhet
a frissítési csomagokkal kapcsolatos tudnivalókról és a SUSE biztonsági csoportjának
tagjai is az aktív listatagok között vannak.
A opensuse-security@opensuse.org levelezési lista kiváló hely bármilyen
biztonsági kérdés felvetésére. Erre ugyanazon a weboldalon lehet feliratkozni.
A bugtraq@securityfocus.com a világ egyik legismertebb biztonsági listája.
Ajánljuk a lista olvasását (naponta körülbelül 15-20 levél érkezik). További információ:
http://www.securityfocus.com.
Az alábbi szabálylista az alapszintű biztonsági megfontolások kezeléséhez nyújt hasznos
segítséget:
• A mindennapos feladatok lehető legkorlátozottabb jogosultsággal való elvégzését
előíró szabálynak megfelelően a rendszeres feladatokat ne root felhasználóként
hajtsa végre. Ez csökkenti a kakukktojások és vírusok saját hiba miatti érkezését.
• Ha lehetséges, akkor mindig titkosított kapcsolatot alkalmazzon egy távoli gép
használatához. telnet, ftp, rsh és rlogin helyett mindig érdemes az ssh-t
(secure shell) használni.
• Kerülje a csak IP-címekre épülő hitelesítési módszerek használatát.
• A hálózattal kapcsolatos legfontosabb csomagokból mindig telepítse a legfrissebb
változatot és jelentkezzen fel a megfelelő levelezési listákra, hogy értesüljön a
megfelelő programok (bind, sendmail, ssh stb.) új verzióiról. Ugyanez igaz a helyi
biztonság szempontjából fontos szoftverekre is.
• A rendszer biztonsága szempontjából kritikus fontosságú fájlok jogosultságainak
optimalizálása érdekében módosítsa az /etc/permissions fájlt. Ha eltávolította egy programról a setuid bitet, akkor elképzelhető, hogy nem tudja a kívánt
módon végrehajtani a feladatát. Cserébe viszont a program nem jelent további
biztonsági kockázatot. Hasonló megközelítés alkalmazható a mindenki számára
írható könyvtárak és fájlok esetében is.
• A kiszolgáló működéséhez nem elegendhetetlenül szükséges hálózati szolgáltatásokat tiltsa le. Ez biztonságosabbá teszi a rendszert. A LISTEN socket állapottal
rendelkező nyitott portok a netstat programmal kereshetők meg. Ami a paramétereket illeti, érdemes a netstat -ap vagy netstat -anp formában használni
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a parancsot. A -p opció lehetővé teszi annak megtekintését, hogy melyik eljárás
milyen néven foglal le portot.
Hasonlítsa össze a netstat eredményeit azzal, amelyet egy, a gépen kívülről
kezdeményezett portelemzés eredményez. E feladatra megfelelő program az nmap,
amely nem csak a gép portjait ellenőrzi, hanem ebből következtet is arra, hogy
mely szolgáltatások várnak ezek mögött. A portelemzés azonban agresszív cselekedet is lehet, így ne hajtsa végre olyan gépen, ahol az adminisztrátor kifejezetten
nem hagyta jóvá. Végül ne feledje el, hogy nem csak a TCP-portokat kell elemezni,
hanem az UDP-portokat is (-sS és -sU paraméter).
• A rendszer fájlintegritásának megbízható módon történő megfigyeléséhez használja
a SUSE Linux Enterprise AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment)
programját. Titkosítsa az AIDE által létrehozott adatbázist a módosítás megakadályozásához. A gépen kívül, egy hálózatra nem csatlakoztatott adathordozón tartson
fenn az adatbázisról egy biztonsági másolatot.
• Harmadik féltől származó szoftver telepítésekor megfelelő körültekintéssel járjon
el. Előfordult már, hogy egy cracker egy trójai programot épített be a biztonsági
szoftvercsomag tar archív állományába, de ezt szerencsére gyorsan észrevették. Ha
kétségei vannak egy adott webhellyel kapcsolatban, ne telepítse az onnan letöltött
bináris csomagokat.
A SUSE RPM csomagjai gpg-aláírással vannak ellátva. A SUSE által az aláíráshoz
használt kulcs:
ID:9C800ACA 2000-10-19 SUSE Package Signing Key <build@suse.de>
Key fingerprint = 79C1 79B2 E1C8 20C1 890F 9994 A84E DAE8 9C80 0ACA

Az rpm --checksig package.rpm parancs megmutatja, hogy az eltávolított
csomag aláírása és ellenőrzőösszege helyes-e. A kulcs a disztribúció első CD-jén
és a legtöbb kulcskiszolgálón megtalálható.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze a felhasználók és a rendszerfájlok biztonsági
mentéseit. Gondoljon arra, hogyha nem ellenőrzi, hogy a mentés működik-e, akkor
az lehet, hogy teljesen értéktelen.
• Ellenőrizze a naplófájlokat. Hacsak lehetséges, írjon egy kis parancsfájlt a gyanús
bejegyzések megkereséséhez. Ez kétségkívül nem egyszerű feladat. A végén csak
azt tudhatja, hogy mely bejegyzések szokatlanok és melyek nem.
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• A tcp_wrapper segítségével korlátozhatja a gépen futó egyedi szolgáltatások
elérését, így explicit módon vezérelheti, hogy melyik IP-címek csatlakozhatnak
egy szolgáltatáshoz. A tcp_wrapper-rel kapcsolatos további információrt tekintse
meg a tcpd és hosts_access kézikönyvoldalát (man 8 tcpd,
man hosts_access).
• A SuSEfirewall segítségével javítható a tcpdáltal kínált biztonság
(tcp_wrapper).
• A biztonsági intézkedéseket redundánsra tervezze: a kétszer megjelenő üzenet jobb,
mintha nincs üzenet.

44.3 Központi biztonsági jelentési cím
használata
Biztonsággal kapcsolatos problémák észlelése esetén (először ellenőrizze a rendelkezésre álló frissítési csomagokat) írjon egy e-mailt az alábbi címre: security@suse
.de. Adja meg a probléma részletes leírását és az érintett csomag verziószámát. A
SUSE mindent megtesz, hogy a lehető leggyorsabban válaszoljon. Az e-mail üzeneteket
bátran titkosítsa pgp segítségével. A SUSE pgp kulcsa az alábbi:
ID:3D25D3D9 1999-03-06 SUSE Security Team <security@suse.de>
Key fingerprint = 73 5F 2E 99 DF DB 94 C4 8F 5A A3 AE AF 22 F2 D5

Ez a kulcs a http://www.novell.com/linux/security/
securitysupport.html címről is letölthető.
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VI. rész - Hibaelhárítás

45

Súgó és dokumentáció

A SUSE Linux Enterprise® különféle információforrásokat és dokumentációkat tartalmaz. A SUSE súgóközpont kereshető formátumú központi elérést biztosít a legfontosabb
dokumentációs forrásokhoz a rendszeren. Ezek között az erőforrások között megtalálhatók a telepített alkalmazások online súgói, a kézikönyvoldalak, az információs oldalak,
a hardveres és szoftveres témák adatbázisai és minden, a termékkel szállított kézikönyv.

45.1 A SUSE súgóközpont használata
Amikor a SUSE súgóközpontot először elindítja a főmenüből (SuSE súgóközpont) vagy
a parancsértelmezőből a susehelp parancssal, a következő ablak jelenik meg: 45.1.
ábra - A SUSE súgóközpont főablaka (844. oldal). A párbeszédablak három nagyobb
részre oszlik:
Menüsor és eszközsáv
A menüsor tartalmazza a legfontosabb szerkesztési, navigációs és beállítási lehetőségeket. A Fájl menü tartalmazza az aktuálisan megjelenített tartalom nyomtatásával
kapcsolatos lehetőségeket. A Szerkesztés menüből érhető el a keresési funkció. Az
Ugrás tartalmazza az összes navigációs lehetőséget: Tartalomjegyzék (a Súgóközpont kezdőlapja), Vissza, Előre és Az utolsó keresés eredményei. A Beállítások >
Keresési index készítése menüpontban készítsen egy súgóindexet minden kiválasztott
információforráshoz. Az eszköztár három navigációs ikont (előre, vissza, tartalomjegyzék) tartalmaz, és egy nyomtatás ikont az aktuális tartalom nyomtatásához.
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Navigációs terület lapokkal
Az ablak bal oldalán található navigációs területen található a beviteli mező a kiválasztott információs forrásokban történő gyors kereséshez. A kereséssel kapcsolatos
részletek és a keresési szolgáltatás beállítása a Keresés lapon történik (lásd: 45.1.2.
szakasz - A Keresés funkció (845. oldal)). A Tartalom lap megjeleníti az összes
rendelkezésre álló, jelenleg telepített információforrás fanézetét. A könyvikonokra
kattintva nyithatja meg és böngészheti az egyedi kategóriákat.
Megjelenítő ablak
A megjelenítő ablakban látható az aktuálisan kiválasztott tartalom, ebben jelennek
meg az online kézikönyvek, keresési eredmények vagy weboldalak.
45.1 ábra A SUSE súgóközpont főablaka

MEGJEGYZÉS: A nyelv választja a nézetet
A SUSE súgóközpontban elérhető dokumentáció függ az aktuális nyelvtől. A
nyelv megváltoztatására a fanézet is megváltozik.
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45.1.1 Tartalom
A SUSE súgóközpont központi elérést biztosít a különböző forrásból származó hasznos
tudnivalókhoz. Tartalmazza a SUSE Linux Enterprise speciális dokumentációit (StartUp, KDE felhasználói kézikönyv, GNOME felhasználói kézikönyv, és Reference), a
munkaállomás-környezet minden rendelkezésre álló információforrását, a telepített
programok online súgóját, valamint a többi alkalmazás súgószövegeit. A SUSE súgóközpont ezen felül hozzáférést nyújt a SUSE online adatbázisaihoz is, amelyek a SUSE
Linux Enterprise speciális hardver- és szoftverkérdéseivel foglalkoznak. A keresési
index generálása után a keresés kényelmes az összes meglévő forrásban.

45.1.2 A Keresés funkció
Ahhoz, hogy a SUSE Linux Enterprise összes telepített információs forrásában keresni
lehessen, létre kell hozni egy keresési indexet és be kell állítani egy sor keresési paramétert. Mindezek végrehajtásához nyissa meg a Search lapot. Lásd: 45.2. ábra - A
Keresés funkció beállítása (845. oldal).
45.2 ábra A Keresés funkció beállítása

Ha a keresési index még nincs létrehozva, akkor a rendszer a Keresés lapra kattintáskor
vagy egy keresési karaktersorozat beírását követően a Keresés elemre kattintáskor automatikusan felszólítja a felhasználót erre. A keresési index létrehozásához a párbeszédablakban (45.3. ábra - Keresési index készítése (846. oldal)) a jelölőnégyzetek haszná-
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latával adja meg az indexelni kívánt információs forrásokat. Amikor az Index készítése
gombra kattintva bezárja a párbeszédablakot, a rendszer létrehozza a keresési indexet.
45.3 ábra Keresési index készítése

Ahhoz, hogy a keresési bázist és a találati listát a lehető legpontosabban szabályozni
lehessen, a legördülő menüben meg kell adni a megjelenített találatok számát és a keresendő források kiválasztási területét. A kiválasztási terület meghatározásához a következő
lehetőségek állnak rendelkezésre:
Alapértelmezés
A keresés a források egy előre meghatározott halmazában történik.
Minden
A rendszer minden forrásban keres.
Nincs
Nincs kiválasztott keresési forrás.
Egyéni
Adja meg a keresési forrásokat a megfelelő négyzetek megjelölésével az áttekintésnél.
Ha befejezte a keresés beállítását, kattintson a Keresés gombra. Ezután a megfelelő
elemek megjelennek a megjelenítő ablakban, és egérkattintásokkal kényelmesen böngészhet közöttük.
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45.2 Kézikönyvoldalak (man)
A kézikönyvoldalak (man) a Linux-rendszer nélkülözhetetlen részei. Elmagyarázzák
a parancsok használatát, valamint információt adnak az összes rendelkezésre álló beállításról és paraméterről. A kézikönyvoldalak kategóriákba vannak sorolva, ahogy az a
következő helyen látható: 45.1. táblázat - Man oldalak – Kategóriák és leírások
(847. oldal) (részlet a man program man oldalából).
45.1 táblázat Man oldalak – Kategóriák és leírások
Szám

Leírás

1

Végrehajtandó programok vagy parancsok

2

Rendszerhívások (a kernel által nyújtott szolgáltatások)

3

Könyvtárhívások (a programkönyvtárakon belüli funkciók)

4

Speciális fájlok (általában a /dev-ben találhatók)

5

Fájlformátumok és konvenciók (/etc/fstab)

6

Játékok

7

Vegyes (makrócsomagok és konvenciók), például man(7), groff(7)

8

Rendszeradminisztrációs parancsok (általában csak a root számára)

9

Kernelrutinok (nem szabványos)

A kézikönyvoldalak általában a megfelelő paranccsal együtt érkeznek. Böngészhetők
a súgóközpontban is, vagy közvetlenül a parancsértelmezőből. Egy kézikönyvoldal
megjelenítéséhez használja a man parancsot. Ha például az ls parancs kézikönyvoldalát
szeretné megnézni, írja be, hogy man ls. Minden kézikönyvoldal több részből áll,
ezek címkéje NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, SEE ALSO, LICENSING és AUTHOR.
A parancs fajtájától függően további kiegészítő részek is lehetnek. A kézikönyvoldal
megjelenítőjéből a Q billentyű megnyomásával léphet ki.
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A kézikönyvoldalak a Konqueror használatával is megjeleníthetők. Indítsa el a Konquerort, és írja be például, hogy man:/ls. Ha a parancshoz különféle kategóriák léteznek,
a Konqueror ezeket hivatkozásként jeleníti meg.

45.3 Információs oldalak
Az információs oldalak is fontos információforrásnak számítanak a rendszeren belül.
Általában bővebb információt adnak, mint a kézikönyvoldalak. Az információs oldalak
egy információmegjelenítővel böngészhetők, amely megjeleníti a különböző, „nodes”nak nevezett szakaszokat. Ehhez használja az info parancsot. Magának az info információs oldalainak a megtekintéséhez írja be a parancsértelmezőbe, hogy info
info.
Ha kényelmesebb megoldásra vágyik, használja a Súgóközpontot vagy a Konquerort.
Indítsa el a Konquerort, és írja be az info:/ karaktersorozatot a legfelső szint megjelenítéséhez. A grep parancs információs oldalának megjelenítéséhez írja be:
info:/grep.

45.4 A Linux dokumentációs projekt
A Linux dokumentációs projektet (The Linux Documentation Project, TLDP) önkéntesek
egy csoportja működteti, akik Linux- és Linuxhoz kapcsolódó dokumentációkat írnak
(http://www.tldp.org). A dokumentumok egy része a kezdőknek szóló oktatási
anyagokat tartalmaz, de a fő hangsúly a tapasztalt felhasználókon – például a rendszeradminisztrátorokon – van. A TLDP feladatleírásokat (HOWTO-kat), GYIK-anyagokat
és tájékoztatókat (kézikönyveket) közöl ingyenes licenc alatt.

45.4.1 Feladatleírások (HOWTO)
A feladatleírás általában egy adott feladat végrehajtását mutatja be lépésről lépésre röviden, közvetlenül. Szakértők írják nem szakértők számára a műveletekre koncentrálva.
Például arról, hogy hogyan kell beállítani egy DHCP-kiszolgálót. A feladatleírások a
howto csomagban találhatók, és az /usr/share/doc/howto könyvtárba kerülnek
telepítésre.
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45.4.2 Gyakran ismételt kérdések
A GYIK (Gyakran ismételt kérdések) dokumentumok egy sor kérdésből és válaszból
állnak. Az eredetük a Usenet hírcsoportokig vezethető vissza, ahol azt a célt szolgálták,
hogy ugyanazokat az ismétlődő, egyszerű kérdéseket kevesebbszer küldjék újra.

45.5 Wikipedia: az ingyenes online
enciklopédia
A Wikipedia egy „többnyelvű, bárki által írhatóra és szerkeszthetőre készített enciklopédia” (lásd: http://en.wikipedia.org). A Wikipedia tartalmát a felhasználók
készítik, és ingyenes licenc (GDFL) alatt terjeszthető. Bármelyik látogató szerkesztheti
a cikkeket, ami magában hordozza a vandalizmus veszélyét, de ez nem riasztja el a látogatókat. Angol nyelven már több, mint kétmillió szócikk van benne és szinte minden
kérdésre megtalálható a válasz. Magyar nyelven is már kb. 100 ezer bejegyzés létezik.

45.6 Tájékoztatók és könyvek
Számos tájékoztató és könyv szól a linuxos témákról.

45.6.1 SUSE könyvek
A SUSE részletes és informatív könyveket kínál. A könyvek HTML- és PDF-változatban
is hozzáférhetők, különféle nyelveken. A PDF fájl a DVD-n a docu könyvtárban található. HTML-hez telepítse az opensuse-manual_NYELV csomagot (a NYELV helyére a preferált nyelvet írja). A telepítés után a SUSE súgóközpontban találja meg őket.

45.6.2 Egyéb kézikönyvek
A SUSE súgóközpontjában további kézikönyveket és tájékoztatókat is talál a különféle
témakörökkel és programokkal kapcsolatban. Még további anyagok találhatók a következő címen: http://www.tldp.org/guides.html. Ezek igen sokfélék, a Bash
kézikönyv kezdőknek mellett megtalálható itt a Linux fájlrendszer-hierarchia vagy a
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Linux adminisztrátorok biztonsági útmutatója is. A kézikönyvek általában sokkal
részletesebbek és alaposabbak, mint a feladatleírások vagy a GYIK-anyagok. Ezeket
általában szakemberek írják szakemberek számára. Néhány könyv ezek közül már régi,
de még mindig érvényes. Telepítse a könyveket és a tájékoztatókat a YaST használatával.

45.7 Csomagdokumentáció
Amikor telepít egy csomagot a rendszeren, létrejön egy /usr/share/doc/
packages/csomag_neve nevű könyvtár. Itt talál információkat a csomag karbantartójáról, valamint további információt a SUSE-tól. Néha példák, konfigurációs fájlok,
kiegészítő parancsfájlok és egyéb hasznos dolgok is találhatók itt. Általában a következő
fájlok találhatók, de ez nem szabvány, tehát előfordulhat, hogy némelyikük hiányzik.
AUTHORS
A csomag fő fejlesztőinek listája, és általában a feladataik felsorolása.
BUGS
A csomag ismert hibái vagy helytelen működést kiváltó okai. Általában tartalmaz
egy hivatkozást egy Bugzilla weboldalra, ahol kereshet az összes hiba között.
CHANGES , ChangeLog
Az egyes verziók közötti változások összefoglalása. Általában fejlesztők számára
érdekes, mert nagyon részletes.
COPYING , LICENSE
Licencadatok.
FAQ
Levelezőlistákról vagy hírcsoportokból összegyűjtött kérdések és válaszok.
INSTALL
A csomag telepítéséhez szükséges eljárás leírása. Általában nincs rá szükség, mivel
a csomag már telepítve van.
README , README.*
Általános információk, például a csomag használatával kapcsolatban, vagy hogy
a csomag pontosan mire is szolgál.
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TODO
Olyan funkciók, amelyek egyelőre még nincsenek megvalósítva, de a jövőben
várhatóan meg lesznek.
MANIFEST
A fájlok jegyzéke, rövid összefoglalóval.
NEWS
Az adott verzió újdonságainak leírása.

45.8 Usenet
Az 1979-ben, még az internet felbukkanása előtt létrehozott Usenet az egyik legrégebbi
számítógépes hálózat, és még mindig sokan aktívan használják. Az Usenet cikkek formátuma és továbbítása nagyon hasonló az e-mailhez, de ezt a sok személy felől sok
személy felé irányuló kommunikációhoz tervezték.
Az Usenet hét tematikus kategóriára oszlik: A comp.* a számítástechnikával összefüggő kommunikációra való, a misc.* a vegyes témaköröket tartalmazza, a news.*
a hírcsoportokkal kapcsolatos anyagok gyűjtőhelye, a rec.* a kikapcsolódás és szórakozás, a sci.* a tudományos témák, a soc.* a társasélet színhelye, és végül a
talk.* a különböző megvitatandó témák kategóriája. A legfelső szintek alcsoportokra
oszlanak. A comp.os.linux.hardware például a Linux-szal kapcsolatos hardvertémák hírcsoportja.
Mielőtt elküldhetne egy cikket, kliensét csatlakoztatnia kell egy hírszerverhez, és fel
kell iratkoznia az adott hírcsoportba. Ilyen hírkliensek például a Knode vagy az Evolution. Mindegyik hírszerver további hírszerverekkel kommunikál, és kicseréli azokkal
a cikkeket. Nem biztos, hogy az Ön által használt hírszerveren minden hírcsoport elérhető.
A Linux felhasználók számára érdekes hírcsoportok a comp.os.linux.apps, a
comp.os.linux.questions és a comp.os.linux.hardware. Ha egy adott
hírcsoportot nem talál, látogasson el a következő helyre: http://www.linux.org/
docs/usenetlinux.html. Az általános Usenet szabályok itt találhatók: http://
www.faqs.org/faqs/usenet/posting-rules/part1/.
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45.9 Szabványok és specifikációk
Számos forrásból juthat hozzá információhoz a különféle szabványokról és specifikációkról.
http://www.linuxbase.org
A Free Standards Group egy független, nonprofit szervezet, amelyik a szabad
szoftver és a nyílt forráskódú szoftverek elterjedésén fáradozik. A szervezet ezt
disztribúciófüggetlen szabványok definiálásával próbálja elérni. Számos szabvány,
például az igen fontos LSB (Linux Standard Base) karbantartását ez a szervezet
végzi.
http://www.w3.org
A World Wide Web Consortium (W3C) egész biztosan egyike a legismertebb
szabványszervezeteknek. 1994 októberében hozta létre Tim Berners-Lee, és a webes
technológiák szabványosítására koncentrál. A W3C a nyílt, licenc nélküli, gyártófüggetlen specifikációk, mint a HTML, XHTML és XML terjedését kívánja serkenteni. Ezek a webes szabványok egy négyfázisú folyamat során készülnek el, munkacsoportokban, és a nyilvánosság elé W3C-ajánlások (REC) formájában kerülnek.
http://www.oasis-open.org
Az OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards,
Szervezet a strukturált információs szabványok fejlesztéséért) egy nemzetközi
konzorcium, amely a webes biztonság, e-business, üzleti tranzakciók, logisztika,
és a különféle piacok közötti kölcsönös együttműködés szabványainak fejlesztésére
szakosodott.
http://www.ietf.org
Az Internet Engineering Task Force (IETF) kutatók, hálózattervezők, gyártók és
felhasználók nemzetközileg aktív szövetsége. Az internetes architektúrák fejlesztésére, valamint az Internet problémamentes működésére koncentrál, a megfelelő
protokollok kifejlesztésével.
Minden IETF szabvány RFC (Request for Comments, megjegyzések kérése) formájában kerül közzétételre, ingyenesen. Hatféle típusú RFC létezik: ajánlott szabványok, vázlatszabványok, internetes szabványok, kísérleti protokollok, információs
dokumentumok és történeti szabványok. A szűkebb értelemben csak az első három
(javaslat, vázlat és teljes) számít igazán IETF-szabványnak (lásd: http://www
.ietf.org/rfc/rfc1796.txt).
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http://www.ieee.org
Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (Villamos- és elektronikai
mérnökök intézete, IEEE) egy olyan szervezet, amely az információtechnológia,
távközlés, orvostudomány és gyógyászat, szállítás és néhány további kategóriában
definiál szabványokat. Az IEEE szabványaiért fizetni kell.
http://www.iso.org
Az ISO Committee (International Organization for Standards, Nemzetközi Szabványszervezet) a világ legnagyobb szabványkiadója, amely több mint 140 ország
nemzeti szabványintézetéből álló hálózatot felügyel. Az ISO szabványaiért is fizetni
kell.
http://www.din.de , http://www.din.com
A Deutsches Institut für Normung (DIN) egy bejegyzett műszaki és tudományos
társaság. 1917-ben alapították. A DIN saját magát úgy definiálja, mint „a németországi szabványokért felelős intézet, amely Németország érdekeit képviseli a világ
és Európa szabványszervezeteiben.”
A társaság gyártókból, fogyasztókból, szakemberekből, szolgáltató cégekből, tudósokból és más, a szabványok kialakításában érdekelt személyekből áll. A szabványok
díjfizetés ellenében a DIN honlapjáról megrendelhetők.

Súgó és dokumentáció

853

A leggyakoribb problémák és
megoldásaik

46

Ez a fejezet egy sor általános problémát mutat be azzal a céllal, hogy minél több potenciális problématípust lefedjen. Ily módon ha a pontos helyzetet nem is találja itt meg,
lehet másik hasonló, amely megoldási ötleteket javasol az adott problémára.

46.1 Információ keresése és gyűjtése
A Linux részletes naplózást végez. Számos helyen lehet információ után keresni, ha
probléma merül fel a rendszerrel. Ezek többsége a Linux rendszerekben általános, a
kisebb rész pedig a SUSE Linux Enterprise rendszerre jellemző. A legtöbb naplófájl
megjeleníthető a YaST (Egyebek > Indítási napló) modulja segítségével is.
A YaST lehetőséget biztosít a támogatási csoport által igényelt összes rendszerinformáció
összegyűjtésére. Használja az Egyebek > Terméktámogatási adatok lehetőséget. Válassza
ki a problémakategóriát. Összegyűjtés után az összes információt csatolja a támogatási
kéréshez.
Az alábbiakban az általánosan megtekintett naplófájlok, valamint azok jellemző tartalmának listája látható.
46.1 táblázat Naplófájlok
Naplófájl

Leírás

/var/log/boot.msg

A kerneltől a rendszerindítási folyamat során érkező
üzenetek.
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Naplófájl

Leírás

/var/log/mail.*

A levelezőrendszertől érkező üzenetek.

/var/log/messages

A kernel és a rendszernaplózó démon által a futás
közben folyamatosan küldött üzenetek.

/var/log/
NetworkManager

A NetworkManager naplófájlja, amely a hálózati
kapcsolatra vonatkozó hibaüzeneteket gyűjti

/var/log/SaX.log

A SaX kijelzőről és a KVM rendszerről származó
hardverüzenetek.

/home/felhasználó/
.xsession-errors

A jelenleg futó asztali alkalmazásoktól származó
üzenetek. A felhasználó helyett írja be az aktuális
felhasználónevet.

/var/log/warn

A kerneltől és a rendszernaplózó démontól érkező,
FIGYELMEZTETÉS vagy magasabb szintű üzenetek.

/var/log/wtmp

Az aktuális gépmunkamenet felhasználói bejelentkezési rekordjait tartalmazó bináris fájl. A megtekintéséhez használja a last parancsot.

/var/log/Xorg.*.log Az X Window rendszer különféle indítási és futási
naplói. Ez a hibás X indulások hibáinak megkereséséhez hasznos.
/var/log/YaST2/

A YaST tevékenységeit, valamint azok eredményeit
tartalmazó könyvtár.

/var/log/samba/

A Samba kiszolgáló és kliens naplóüzeneteit tartalmazó könyvtár.

A naplófájlokon kívül a gép a futó rendszerrel kapcsolatos információt is biztosít. Lásd:
Táblázat 46.2: Rendszeradatok
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46.2 táblázat Rendszeradatok
Fájl

Leírás

/proc/cpuinfo

A processzoradatokat jeleníti meg, közöttük a processzor típusát, gyártóját, modelljét és teljesítményét.

/proc/dma

Itt az éppen használt DMA-csatornák láthatók.

/proc/interrupts

Megmutatja, hogy mely megszakítások vannak
használatban, és hányszor használták őket.

/proc/iomem

Az I/O- (be- és kimeneti) memória állapotát jeleníti
meg.

/proc/ioports

Megmutatja, hogy jelenleg mely I/O-portok vannak
használatban.

/proc/meminfo

A memória állapotát jeleníti meg.

/proc/modules

Az egyes modulokat jeleníti meg.

/proc/mounts

A jelenleg felcsatolt eszközöket jeleníti meg.

/proc/partitions

A merevlemezek particionálását jeleníti meg.

/proc/version

A Linux aktuális verzióját jeleníti meg.

A Linux rendszer számos rendszerelemzési és -megfigyelési eszközt tartalmaz. Egy
sor, a rendszerdiagnosztikában használt fontos eszközt mutat be a 14. fejezet - Rendszerfelügyeleti segédprogramok (353. oldal) rész.
A következő példahelyzetek a problémát leíró fejléccel kezdődnek, amelyet egy vagy
két bekezdés követ a javasolt megoldásokkal, a részletesebb megoldások érdekében
rendelkezésre álló hivatkozásokkal, valamint az esetlegesen kapcsolódó más példahelyzetekre mutató kereszthivatkozásokkal.
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46.2 Telepítési problémák
A telepítési problémák olyan helyzetek, amelyek eredménye, hogy nem sikerül telepíteni a gépet. A telepítés meghiúsulhat teljes egészében, de lehet olyan is, hogy csak a
grafikus telepítő nem indítható el. Ez a rész az esetlegesen előforduló gyakori problémák
közül emel ki néhányat és megoldásokat (vagy kerülő megoldásokat) mutat ezekre a
helyzetekre.

46.2.1 Adathordozó ellenőrzése
Ha a SUSE Linux Enterprise telepítési adathordozóval kapcsolatos problémát észlel,
akkor a Szoftver > Adathordozó ellenőrzése segítségével ellenőrizheti az adathordozó
integritását. Adathordozó-problémák nagyobb eséllyel lépnek fel saját írású adathordozónál. A SUSE Linux Enterprise CD vagy DVD ellenőrzéséhez helyezze be az adathordozót a meghajtóba és kattintson az Indítás pontra, hogy a YaST ellenőrizze az adathordozó MD5 ellenőrzőösszegét. Ez eltarthat pár percig. Hiba észlelése esetén ne használja
az adathordozót a telepítéshez.

46.2.2 Hardverinformáció
A Hardver > Hardverinformáció segítségével észlelt hardver- és technikai adatokat
jeleníti meg. Az eszközzel kapcsolatos további információért kattintson a fa egyik
csomópontjára. Ez a modul különösen hasznos, ha például olyan támogatási kérést küld,
amelyhez a hardverrel kapcsolatos adatok szükséges.
Mentse el a megjelenített adatokat egy fájlba a Mentés fájlba menüpontra kattintással.
Válassza ki a kívánt könyvtárat és fájlnevet, majd kattintson a Mentés menüpontra a
fájl létrehozásához.

46.2.3 Nem áll rendelkezésre indítható
CD-ROM
Amennyiben a számítógép nem tartalmaz indítható CD- vagy DVD-meghajtót, vagy
ha tartalmaz, de azt a Linux nem támogatja, beépített CD- vagy DVD-meghajtó nélkül
is számos lehetőség áll rendelkezésre a gép telepítéséhez:
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Rendszerindítás hajlékonylemezről
Hozzon létre egy indítólemezt, és CD vagy DVD helyett indítsa a rendszert arról.
Külső rendszerindító eszköz használata
Ha a gép BIOS-a és a telepítési kernel támogatja azt, akkor indítsa a telepítést külső
CD vagy DVD meghajtóról.
Hálózati indítás PXE-n keresztül
Ha a gép nem tartalmaz CD- vagy DVD-meghajtót, de rendelkezik működő
Ethernet-kapcsolattal, akkor hajtson végre hálózati telepítést. Ennek részletei: 4.1.3.
szakasz - Távoli telepítés VNC-n keresztül – PXE-s rendszerindítás és Wake-onLAN (47. oldal) és 4.1.6. szakasz - Távoli telepítés SSH-n keresztül – PXE-s
rendszerindítás és Wake-on-LAN (51. oldal).

Rendszerindítás hajlékonylemezről (SYSLINUX)
Néhány régebbi számítógépen nem áll rendelkezésre indítható CD-ROM meghajtó,
csak hajlékonylemez. Ilyen rendszer telepítéséhez hozzon létre indítólemezeket, és indítsa a rendszert ezekről.
Az indítólemezek tartalmazzák a SYSLINUX rendszertöltőt és a linuxrc programot. A
SYSLINUX lehetővé teszi a kernel kiválasztását a rendszerindítási eljárás során, valamint
a használt hardverhez szükséges paraméterek megadását. A linuxrc program támogatja
a hardver kernelmoduljainak betöltését, majd ezt követően elindítja a telepítést.
Ha indítólemezről indítja a rendszert, akkor a rendszerindítási eljárást a SYSLINUX
rendszertöltő (syslinux csomag) kezdeményezi. A rendszer újraindításakor a SYSLINUX minimális hardverfelderítést végez, amely főként a következő lépésekből áll:
1. A program ellenőrzi, hogy a BIOS VESA 2.0-kompatibilis keretpuffer-támogatást
biztosít-e, és ennek megfelelően indítja el a kernelt.
2. Beolvasódnak a figyelési adatok (DDC info).
3. A rendszertöltő konfigurációja során az első merevlemez (MBR) első blokkja beolvasódik a BIOS-azonosítók Linux eszköznevekre leképezéséhez. A program
megpróbálja a blokkot a BIOS lba32 függvényei segítségével beolvasni annak
meghatározásához, hogy a BIOS támogatja-e ezeket a függvényeket.
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Ha a Shift billentyűt lenyomva tartja a SYSLINUX elindulásakor, akkor ezek a lépések
kimaradnak. Hibakeresés céljából írja be a következő sort
verbose 1

a syslinux.cfg fájlba, így a rendszertöltő megjeleníti, hogy jelenleg melyik tevékenység végrehajtása zajlik.
Ha a gép nem indul el a hajlékonylemezről, akkor a BIOS-ban módosítani kell a rendszerindítási sorozatot a következőre: A,C,CDROM.

Külső rendszerindító eszközök
A legtöbb CD-ROM meghajtó támogatott. Ha a CD-ROM meghajtóról való rendszerindítás során problémák lépnek fel, akkor próbálja meg elindítani a rendszert a CDkészlet 2-es CD-jéről.
Ha a rendszer nem rendelkezik CD-ROM-mal vagy hajlékonylemez-meghajtóval, akkor
a rendszer USB, FireWire vagy SCSI csatlakozású CD-ROM-ról is elindítható. Ez
nagymértékben a használt BIOS és hardver együttműködésétől függ. Bizonyos esetekben
a BIOS-frissítés megoldja a problémát.

46.2.4 Az adathordozóról történő
rendszerindítás meghiúsul
Két lehetséges oka van annak, ha a gépen nem indul el a telepítés:
A CD vagy DVD-ROM meghajtó nem tudja olvasni a rendszerképet
A CD-ROM meghajtó nem tudja olvasni az 1. CD-n található rendszerképet. Ebben
az esetben használja a 2. CD-t a rendszer indításához. A 2. CD hagyományos 2,88
MB-os rendszerképet tartalmaz, amelyet még a nem támogatott meghajtók is tudnak
olvasni, ezáltal a telepítés a hálózaton keresztül is végrehajtható, a következő
részben leírt módon: 4. fejezet - Távoli telepítés (43. oldal).
Nem megfelelő rendszerindítási sorrend a BIOS-ban
A BIOS rendszerindítási sorrendjében a CD-ROM-nak kell lennie az első bejegyzésnek. Ellenkező esetben a gép másik adathordozóról próbálja meg elindítani a
rendszert. Ez jellemzően a merevlemez. A BIOS rendszerindítási sorrendjének
megváltoztatásával kapcsolatos útmutatást az alaplaphoz biztosított dokumentációban, vagy a következő bekezdésekben talál.
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A BIOS a számítógép legalapvetőbb funkcióit biztosító szoftver. Az alaplapgyártók
kifejezetten a hardverhez kialakított BIOS-t biztosítanak. Normális esetben a BIOS
beállítás csak egy meghatározott időpontban érhető el – a gép indulásakor. Az inicializálási fázis során a gép számos diagnosztikai hardvertesztet végrehajt. Ezek egyike a
memóriaellenőrzés, amelyet a memóriaszámláló jelez. Amikor a számláló megjelenik,
keressen egy sort – ez általában a számláló alatt, vagy valahol az alsó részen található
–, amely megmutatja, hogy melyik billentyűt kell megnyomni a BIOS beállításainak
eléréséhez. Általában a Del, F1 vagy Esc billentyűt kell megnyomni. Nyomja meg ezt
a billentyűt, amíg a BIOS beállítási képernyője meg nem jelenik.
46.1 eljárás A BIOS rendszerindítási sorrendjének módosítása
1 Lépjen be a BIOS-ba a rendszerindítási rutinok által jelzett megfelelő billentyűvel,
és várja meg, amíg a megjelenik BIOS képernyő.
2 Az AWARD BIOS-ban lévő rendszerindítási sorrend módosításához keresse
meg a BIOS FEATURES SETUP menüpontot. Más gyártók másképp nevezhetik
a menüpontot, például: ADVANCED CMOS SETUP. Ha megtalálta a menüpontot,
akkor válassza ki és erősítse meg ezt az Enter lenyomásával.
3 A megjelenő képernyőn keresse meg a BOOT SEQUENCE (rendszerindítási
sorrend) nevű menüpontot. A rendszerindítási sorrend gyakran a következőhöz
hasonlóra van állítva: C,A vagy A,C. Az első esetben a gép először a merevlemezen (C), majd a hajlékonylemezes meghajtón (A) keres rendszerindító adathordozót. Módosítsa a beállításokat a PgUp és PgDown megnyomásával, amíg
a sorrend A,CDROM,C nem lesz.
4 Lépjen ki a BIOS beállítási képernyőről az Esc megnyomásával. A módosítások
mentéséhez válassza ki a SAVE & EXIT SETUP (mentés és kilépés) menüpontot
vagy az F10 billentyűt. A beállítások mentésének megerősítéséhez nyomja meg
az Y billentyűt.
46.2 eljárás A rendszerindítási sorrend módosítása SCSI BIOS-ban (Adaptec
hosztadapter)
1 Nyissa meg a beállítási képernyőt a Ctrl + A billentyűkombináció megnyomásával.
2 Válassza ki a Disk Utilities (lemez-segédprogramok) menüpontot, amely megjeleníti a csatlakoztatott hardverkomponeseket.
Jegyezze fel a CD-ROM meghajtó SCSI-azonosítóját.
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3 Lépjen ki a menüből az Esc billentyűvel.
4 Válassza ki a Configure Adapter Settings (adapterbeállítások konfigurációja)
menüpontot. Az Additional Options (további beállítások) menüpontból válassza
ki a Boot Device Options (rendszerindító eszköz beállításai) lehetőséget, majd
nyomja meg az Enter billentyűt.
5 Adja meg a CD-ROM meghajtó azonosítóját, és nyomja meg újra az Enter billentyűt.
6 Nyomja meg az Esc billentyűt kétszer az SCSI BIOS kezdő képernyőjéhez való
visszatéréshez.
7 Lépjen ki a képernyőről, és erősítse meg a Yes kiválasztásával. A számítógép
újraindul.
Attól függetlenül, hogy a telepített rendszer milyen nyelvet és billentyűzetkiosztást
használ, a legtöbb BIOS-konfigurációs program az alábbi ábrán látható US billentyűzetkiosztást használja:
46.1 ábra US billentyűzetkiosztás
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46.2.5 Nem indul a rendszer
Néhány hardvertípus esetén – különösen a régiek és a nagyon újak esetén – a telepítés
meghiúsulhat. Ezt számos esetben a kernel bizonyos funkciói – például az ACPI, amely
továbbra is problémát okoz bizonyos hardvereken – okozzák, vagy az, hogy a hardvertípust a telepítési kernel nem támogatja.
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Ha a rendszer nem telepíthető az indítóképernyő szokásos Telepítés menüpontjával,
akkor próbálja meg a következőt:
1 Az első CD vagy DVD a meghajtóban hagyása mellett indítsa újra a gépet a Ctrl
+ Alt + Suppr billentyűkombinációval, vagy a reset gomb segítségével.
2 Az indítóképernyő megjelenése után a billentyűzet nyíl gombjai segítségével
lépjen a Telepítés - ACPI támogatás nélkül menüpontra, és nyomja meg az Entrée
gombot a rendszerindítási és telepítési folyamat elindításához. Ez a lehetőség
letiltja az ACPI energiagazdálkodási funkciókat.
3 Folytassa a telepítést a következő részben leírtak szerint: 3. fejezet - Telepítés a
YaST segítségével (19. oldal).
Ha ez is meghiúsul, akkor folytassa a fenti módon, de válassza a Telepítés -Biztonságos
beállításokkal menüpontot. Ez a lehetőség letiltja az ACPI- és a DMA-támogatást. A
legtöbb hardvernek el kell indulnia ezen a módon.
Ha egyik módszer sem működik, akkor a rendszertöltő beállítások parancssorában lehet
megadni további paramétereket, hogy a telepítési kernel támogassa ezt a hardvertípust.
A rendszerindításhoz rendelkezésre álló paraméterekkel kapcsolatos további információt
az /usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt fájlban
található kerneldokumentáció tartalmaz.
TIPP: Kerneldokumentáció beszerzése
Telepítse a kernel-source csomagot a kerneldokumentáció megtekintéséhez.
A telepítés indítása előtt más ACPI kernelparamétereket is be lehet írni a rendszerindítási parancssorba:
acpi=off
Ez a paraméter letiltja a teljes ACPI-alrendszert a számítógépen. Ez akkor lehet
hasznos, ha a számítógép egyáltalán nem tudja nem tudja kezelni az ACPI-t, vagy
ha úgy gondolja, hogy az ACPI a számítógépen problémát okoz.
acpi=force
Mindig engedélyezi az ACPI-t, még abban az esetben is, ha a számítógép régi,
2000 előtti BIOS-szal rendelkezik. Ez a paraméter akkor is bekapcsolja az ACPItámogatást, ha az acpi=off beállítás mellett van megadva.
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acpi=noirq
Nem használja az ACPI-t az IRQ irányításhoz.
acpi=ht
Csak a hyper-threading engedélyezéséhez szükséges ACPI-t futtatja.
acpi=strict
Kevésbé toleráns azokkal a platformokkal szemben, amelyek nem felelnek meg
szigorúan az ACPI specifikációnak.
pci=noacpi
Letiltja az új ACPI-rendszer PCI IRQ irányítását.
pnpacpi=off
Ez a beállítás soros vagy párhuzamos problémák esetén használatos, ha a BIOSbeállítások helytelen portokat vagy megszakításokat tartalmaznak.
notsc
Letiltja az időbélyeg-számlálót. Ezzel a beállítással megkerülhetők a rendszer egyes
időzítési problémái. Ez egy új funkció: ha a gép állapotának romlását látja, vagy
lefagy a gép, meg lehet próbálni használni.
nohz=off
Letiltja a nohz funkciót. Ha a gép lefagy, ez a beállítás segíthet. De általában nincs
rá szükség.
A megfelelő paraméterkombináció meghatározása után a YaST automatikusan beírja
azt a rendszertöltő konfigurációjába annak érdekében, hogy a rendszer a következő alkalommal megfelelően elinduljon.
Ha megmagyarázhatatlan hiba történik a kernel betöltése vagy a telepítés során, akkor
válassza ki a rendszerindítási menü Memóriateszt pontját a memória ellenőrzése érdekében. Ha a Memóriateszt hibát ad vissza, akkor ez általában hardverhibát jelez.

46.2.6 A grafikus telepítő nem indul el
Miután behelyezte az első CD-t vagy DVD-t és újraindította a gépet, megjelenik a telepítési képernyő, de a Telepítés pont kiválasztása után a grafikus telepítő nem indul el.
Ez a helyzet többféleképp kezelhető:
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• Próbáljon meg kiválasztani másik képernyőfelbontást a telepítési párbeszédablakokhoz.
• A telepítéshez válassza ki a Szöveges mód menüpontot.
• Végezzen távoli telepítést VNC-n keresztül, a grafikus telepítő alkalmazásával.
A képernyőfelbontás módosításához tegye a következőt:
1 Indítsa el a rendszert a telepítéshez.
2 Nyomja meg az F3 billentyűt kétszer a képernyőfelbontás menü megnyitásához,
amelyben kisebb felbontást választhat ki a telepítéshez.
3 Válassza ki a Telepítés pontot, és folyatassa a telepítést a következő részben leírt
módon: 3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével (19. oldal).
Szöveges módú telepítéshez tegye a következőket:
1 Indítsa el a rendszert a telepítéshez.
2 Nyomja meg az F3 billentyűt kétszer és válassza ki a Szöveges mód menüpontot.
3 Válassza ki a Telepítés menüpontot és folytassa a telepítést (3. fejezet - Telepítés
a YaST segítségével (19. oldal)).
A VNC-n keresztüli telepítés lépései:
1 Indítsa el a rendszert a telepítéshez.
2 Írja be a következő szöveget a rendszerindítási beállítások parancssorába:
vnc=1 vncpassword=some_password

Cserélje le a jelszó kifejezést a telepítéshez használt jelszóra.
3 Válassza ki a Telepítés menüpontot, majd nyomja meg az Entrée a telepítés elindításához, és válassza ki a DHCP hálózati konfigurációt, amikor a rendszer erre
rákérdez.
Ahelyett, hogy azonnal a grafikus telepítési rutinnal indulna, a rendszer a leállítás
után továbbra is szöveges módban fut, és megjelenít egy üzenetet, amely tartal-
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mazza az IP-címet és a portszámot, amelyen keresztül a telepítő egy böngészővel
vagy VNC-klienssel elérhető.
4 Ha böngészőt használ a telepítő eléréséhez, akkor indítsa el a böngészőt, adja
meg a leendő SUSE Linux Enterprise gépnek a telepítési rutinok által biztosított
címadatait, majd nyomja meg az Entrée:
http://ip_address_of_machine:5801

A böngészőablakban megjelenik egy párbeszédablak, amelyik bekéri a VNCjelszót. Adja meg a jelszót, majd folytassa a telepítést (3. fejezet - Telepítés a
YaST segítségével (19. oldal)).
FONTOS
A VNC-n keresztüli telepítés minden böngészővel és operációs rendszerrel
működik, amelyen a Java támogatás engedélyezett.
A preferált operációs rendszeren használt VNC-kliensben adja meg az IP-címet
és a jelszót, amikor a rendszer erre felszólítja. Megjelenik egy ablak, amelyben
a telepítési párbeszédablakok láthatók. Folytassa a telepítést a szokásos módon.

46.2.7 Csak a legegyszerűbb rendszerindító
képernyő látható
Behelyezte az első CD-t vagy DVD-t a meghajtóba, a a BIOS-rutinok lefutottak, de a
rendszer nem indul el a grafikus indítóképernyővel. Ehelyett egy rendkívül egyszerű
szöveges felület látható. Ez olyan gépen történhet meg, amely nem biztosít elegendő
grafikus memóriát a grafikus indítóképernyő megjelenítéséhez.
Bár a szöveges indítóképernyő egyszerűnek látszik, közel ugyanazt a funkcionalitást
biztosítja, mint a grafikus:
Rendszerindítási opciók
A grafikus felülettel ellentétben a különböző rendszerindítási opciók nem választhatók ki a billentyűzet kurzorbillentyűivel A szöveges módú indítóképernyő rendszerindítási menüje biztosít néhány kulcsszót, amelyeket a rendszerindítási parancssorban meg lehet adni. Ezek a kulcsszavak a grafikus változatban kínált lehetősé-
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geknek felelnek meg. Adja meg a kívánt lehetőséget és nyomja meg az Entrée
gombot a rendszerindítási folyamat elindításához.
Egyéni rendszerindítási opciók
A rendszerindítási opció kiválasztása után adja meg a megfelelő kulcsszót a rendszerindítási parancssorban, vagy adjon meg egyéni rendszerindítási opciókat a
46.2.5. szakasz - Nem indul a rendszer (862. oldal) részben leírt módon. A telepítési
folyamat elindításához nyomja meg az Entrée gombot.
Képernyőfelbontások
A telepítés során használt képernyőfelbontás az F billentyűk segítségével állítható
be. Ha szöveges módban kell végezni a rendszerindítást, akkor nyomja meg az F3
billentyűt.

46.3 Rendszerindítási problémák
A rendszerindítási problémák olyan helyezetek, amelyekben a rendszer nem töltődik
megfelelően be (nem a várt futási szinten és bejelentkezési képernyővel indul).

46.3.1 Nem sikerült a GRUB rendszertöltő
betöltése
Ha a hardver megfelelően működik, akkor elképzelhető, hogy a rendszertöltő sérült, és
a Linux nem tud elindulni a gépen. Ebben az esetben a rendszertöltőt újra kell telepíteni.
A rendszertöltő újratelepítésének módja:
1 Helyezze be a telepítési adathordozót a meghajtóba.
2 Indítsa újra a gépet.
3 A rendszertöltő menüben válassza a Telepítés menüpontot.
4 Válassza ki a nyelvet.
5 Fogadja el a licencszerződést.
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6 A Telepítési mód képernyőn válassza ki az Egyéb lehetőséget, és állítsa be a Telepített rendszer kijavítása telepítési módot.
7 A YaST rendszerjavítási modulban válassza ki a Szakértői eszközök, majd az Új
rendszertöltő telepítése menüpontot.
8 Állítsa vissza az eredeti beállításokat és telepítse újra a rendszertöltőt.
9 Lépjen ki a YaST rendszerjavítási modulból, majd indítsa újra a rendszert.
Ha a grafikus felület valamilyen oknál fogva nem jön fel, vagy inkább kézzel akarja
javítani a rendszert, akkor további útmutatást a „A mentőrendszer használata” szakasz
(890. oldal) részben talál.
A rendszerindítást megakadályozó okok kapcsolatosak lehetnek a BIOS-szal is:
BIOS-beállítások
Ellenőrizze a merevlemez BIOS-hivatkozásait. Elképzelhető, hogy a GRUB egyszerűen azért nem indul el, mert a merevlemez maga nem található az aktuális
BIOS-beállításokkal.
BIOS rendszerindítási sorrend
Ellenőrizze, hogy a rendszer indítási sorrendje tartalmazza-e a merevlemezt. Ha a
merevlemez opció nincs engedélyezve, akkor elképzelhető, hogy a rendszer megfelelően telepítésre kerül, de a rendszerindítás meghiúsul, ha a merevlemez elérése
szükséges.

46.3.2 Nem jelenik meg sem a bejelentkezési
ablak, sem a parancssor
Ez a viselkedés egy hibás kernelfrissítés után jellemző, és kernelpánik néven is szokták
emlegetni, a folyamat utolsó szakaszában néha látható rendszerkonzol-hibatípus alapján.
Ha a gép szoftverfrissítés után lett újraindítva, akkor az azonnali cél, hogy a Linuxkernel és a hozzá tartozó fájlok régi, megbízható verziójával legyen újraindítva. Ez a
GRUB rendszertöltő képernyőn végezhető el a rendszerindítási folyamat során:
1 Indítsa újra a számítógépet a reset gombbal.
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2 Amikor megjelenik a GRUB rendszertöltési képernyő, válassza ki a Linux Biztonságos mód pontot, majd nyomja meg az Entrée gombot. A gép a kernel és
a hozzá tartozó fájlok korábbi változatával indul el.
3 A rendszerindítási folyamat befejezése után távolítsa el az újonnan telepített
kernelt, és szükség esetén manuálisan módosítsa a /boot/grub/menu.lst
fájlt, hogy a régebbi kernelt jelezze alapértelmezett opcióként. A konfigurációs
fájlban használt szintaxissal kapcsolatos részletes információ: 18. fejezet - A
rendszertöltő (433. oldal).
Elképzelhető, hogy a fájl frissítésére nincs szükség, mivel az automatikus frissítési eszközök ezt általában módosítják a visszagörgetési folyamat során.
4 Indítsa újra a gépet.
Ha ez nem oldja meg a problémát, mivel a Linux - Biztonságos mód opció nem megfelelő
módon indítja el a számítógépet, akkor indítsa el a számítógépet a telepítési adathordozóval. A gép indítása után folytassa a következő részekkel: Lépés 3 (869. oldal) és Lépés
4 (869. oldal).

46.3.3 Nincs grafikus bejelentkezési
képernyő
Ha a gép elindul, de nem lép be a grafikus bejelentkezéskezelőbe, akkor a probléma
vélhetőleg a választott alapértelmezett futási szinttel, vagy az X Window rendszer
konfigurációjával kapcsolatos. A futási szint konfigurációjának ellenőrzéséhez jelentkezzen be root felhasználóként és ellenőrizze, hogy a gép 5-ös futási szintű (grafikus
asztali felület) indulásra van-e beállítva. Ez gyorsan ellenőrizhető az /etc/inittab
tartalmának megvizsgálásával:
nld-machine:~ # grep "id:" /etc/inittab
id:5:initdefault:
nld-machine:~ #

A visszaadott sor jelzi, hogy a gép alapértelmezett futási szintje (initdefault) 5,
és grafikus asztali felülettel kellene elindulnia. Ha a futási szint nem 5, akkor a YaST
futásiszint-szerkesztő moduljával állítsa be 5-re.
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Ne módosítsa manuálisan a futási szint konfigurációját. Ellenkező esetben a
(YaST által futtatott) SuSEconfig felül fogja írni ezeket a módosításokat a következő használatakor. Ha mindenképpen manuális módosításokat kell eszközölnie,
akkor tiltsa le a jövőbeli SuSEconfig módosításokat az /etc/sysconfig/
suseconfig fájl CHECK_INITTAB tulajdonságának no értékre állításával.
Ha a futási szint 5, akkor elképzelhető, hogy az asztali környezet vagy az X Windows
szoftver hibás. Az X kiszolgálóról az indításra tett kísérlet során érkező részletes üzenetekért tekintse meg a /var/log/Xorg.*.log naplófájlokat. Ha az asztali környezet az indítás során meghibásodik, akkor lehet, hogy a /var/log/messages
fájlba naplóz üzeneteket. Ha a hibaüzenetek az X kiszolgáló konfigurációs hibájára
utalnak, akkor próbálja meg kijavítani ezeket a problémákat. Ha a grafikus rendszer
továbbra sem indul el, akkor fontolja meg a grafikus asztali felület újbóli telepítését.
Gyors teszt: a startx parancs kikényszeríti az X Window rendszer elindítását a beállított alapértelmezésekkel, ha a felhasználó jelenleg be van jelentkezve a konzolra. Ha
ez nem működik, akkor elvileg a konzolra írja a a hibákat. Az X Window rendszerkonfigurációval kapcsolatos további információ: 23. fejezet - Az X Window rendszer
(513. oldal).

46.4 Bejelentkezési problémák
Bejelentkezési problémák esetén a gép elindul a várt üdvözlő képernyővel vagy bejelentkezési ablakkal, de visszautasítja a felhasználónév és jelszó elfogadását, vagy elfogadja azokat, de azután nem működik megfelelően (nem indítja el a grafikus asztali
környezet, hibákat jelez, átvisz a parancssorba stb).

46.4.1 Az érvényes felhasználónév-jelszó
kombinációk sikertelenek
Ez általában akkor lép fel, ha a rendszer hálózati hitelesítést vagy címtárszolgáltatásokat
használ, de valamilyen oknál fogva nem tudja lekérni az eredményeket a beállított kiszolgálókról. Ilyenkor egyedül a root felhasználó – az egyetlen helyi felhasználó –
tud továbbra is bejelentkezni a gépekre. A következőkben néhány általános példa látható
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annak okára, hogy a gép miért tűnik működőnek, miközben a bejelentkezéseket nem
tudja feldolgozni:
• A hálózat nem működik. Ezzel kapcsolatos további útmutatás: 46.5. szakasz - Hálózati problémák (877. oldal).
• A DNS jelenleg nem működik (ami megakadályozza azt, hogy a GNOME vagy a
KDE működjön, illetve hogy a rendszer érvényesített kéréseket hozzon létre a
biztonságos kiszolgálókhoz). Ennek egyik jele, hogy nagyon sok időbe telik, mire
a gép válaszol a tevékenységekre. A témakörrel kapcsolatos további információ:
46.5. szakasz - Hálózati problémák (877. oldal).
• Ha a rendszer Kerberost használ, akkor elképzelhető, hogy a rendszer túllépi a helyi
idő és a Kerberos kiszolgáló ideje közötti elfogadott különbséget (ez általában 300
másodperc). Ha az NTP (hálózati időprotokoll) nem működik megfelelően, vagy
a helyi NTP kiszolgáló nem működik, akkor a Kerberos hitelesítés szintén nem
működik, mivel az a hálózat közös óraszinkronizálásától függ.
• A rendszer hitelesítése rosszul van beállítva. Ellenőrizze az érintett PAM konfigurációs fájlokban az esetleges elgépeléseket és rossz utasítássorrendet. A PAM-mal
és az érintett konfigurációs fájlokkal kapcsolatos további háttérinformáció: 24. fejezet - Hitelesítés PAM használatával (527. oldal).
Minden olyan esetben, amelynek nem külső hálózati probléma az oka, a megoldás a
rendszer újraindítása egyfelhasználós módban, valamint a konfiguráció kijavítása, mielőtt
a rendszert éles módban elindítaná, és megpróbálna bejelentkezni. Indítás egyfelhasználós módban:
1 Indítsa újra a rendszert. A rendszerindítási képernyő megjelenik egy parancssorral.
2 A parancssorba írjon 1-et a rendszer egyfelhasználós módban történő indításához.
3 Adja meg a root felhasználó nevét és jelszavát.
4 Végezze el a szükséges módosításokat.
5 Indítsa el a rendszert teljes többfelhasználós és hálózati módban. Ehhez írja a
parancssorba a telinit 5 karaktersorozatot.
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46.4.2 Az érvényes felhasználónevet és
jelszót a rendszer nem fogadja el
Ez a legáltalánosabb probléma, amivel a felhasználó találkozhat, mivel ez számos ok
miatt előfordulhat. A bejelentkezési hibák oka attól függően különbözhet, hogy helyi
felhasználófelügyeletet és hitelesítést, vagy hálózati hitelesítést használ.
A helyi felhasználófelügyelet a következő okok miatt meghiúsulhat:
• A felhasználó rossz jelszót adott meg.
• A felhasználó saját könyvtára, amely az asztali környezet konfigurációs fájljait
tartalmazza, sérült vagy írásvédett.
• Problémák lehetnek az X Window rendszerrel az adott felhasználó hitelesítésénél,
különösen ha a felhasználó saját könyvtárát más Linux-disztribúcióval használták
az adott disztribúció telepítése előtt.
A helyi bejelentkezés sikertelensége mögötti ok kiderítéséhez tegye a következőket:
1 A teljes hitelesítési mechanizmus ellenőrzése előtt győződjön meg róla, hogy a
felhasználó jól emlékezett a jelszóra. Ha a felhasználó esetlegesen rosszul emlékezett, akkor a YaST felhasználófelügyeleti modulja segítségével módosítsa a
felhasználó jelszavát.
2 Jelentkezzen be root felhasználóként és ellenőrizze, hogy a /var/log/
messages tartalmazza-e a bejelentkezési folyamat vagy a PAM hibaüzeneteit.
3 Próbáljon meg bejelentkezni a konzolról (a Ctrl + Alt + F1 billentyűkombinációval). Ha ez sikeres, akkor a PAM nem lehet a hibás, mivel az adott felhasználó
hitelesíthető a gépen. Próbáljon meg az X Window rendszerrel vagy az asztali
környezettel (GNOME vagy KDE) kapcsolatos hibát keresni. További információ:
46.4.3. szakasz - A bejelentkezés sikeres, de a GNOME asztali környezet elindulása meghiúsul (875. oldal) és 46.4.4. szakasz - A bejelentkezés sikeres, de a
KDE asztali környezet elindulása meghiúsul (876. oldal).
4 Ha a felhasználó saját könyvtárát másik Linux-disztribúcióval használta, akkor
távolítsa el az Xauthority fájlt a felhasználó saját könyvtárából. Jelentkezzen
be a konzolról az adott felhasználó nevében a Ctrl + Alt + F1 billentyűkombinációval és futtassa le az rm .Xauthority parancsot. Ennek ki kell küszöbölnie
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az adott felhasználó X hitelesítési problémáit. Próbálja újra grafikus bejelentkezést.
5 Ha a grafikus bejelentkezés továbbra is meghiúsul, akkor jelentkezzen be a
konzolon a Ctrl + Alt + F1 billentyűkombináció segítségével. Próbáljon meg elindítani egy X munkamenetet egy másik kijelzőn – az első (:0) már használatban
van:
startx -- :1

Ennek hatására meg kell jelennie egy grafikus képernyőnek és az asztali környezetnek. Ha ez nem történik meg, akkor ellenőrizze a rendellenességre utaló üzeneteket az X Window rendszer (/var/log/Xorg.displaynumber.log)
és az asztali alkalmazások (.xsession-errors a felhasználó kezdőkönyvtárában) naplófájljaiban.
6 Ha az asztali környezet sérült konfigurációs fájlok miatt nem tud elindulni, akkor
folytassa a következő részek valamelyikével: 46.4.3. szakasz - A bejelentkezés
sikeres, de a GNOME asztali környezet elindulása meghiúsul (875. oldal) vagy
46.4.4. szakasz - A bejelentkezés sikeres, de a KDE asztali környezet elindulása
meghiúsul (876. oldal).
A következőkben néhány általános ok látható, hogy a felhasználó hálózati hitelesítése
miért hiúsulhat meg egy adott gépen:
• Elképzelhető, hogy a felhasználó rossz jelszót adott meg.
• A felhasználónév létezik a gép helyi hitelesítési fájljaiban, ugyanakkor a hálózati
hitelesítési rendszerben is szerepel. Ez ütközést okoz.
• A saját könyvtár létezik, de sérült vagy nem elérhető. Elképzelhető, hogy a
könyvtár írásvédett, vagy egy jelenleg nem elérhető kiszolgálón található.
• A felhasználó nem jogosult a hitelesítési rendszer adott gépére való bejelentkezésre.
• A gép valamilyen okból megváltoztatta a gépneveket, és a felhasználó nem josogult
az adott gép bejelentkezni.
• A gép nem tudja elérni a hitelesítési kiszolgálót vagy a címtárkiszolgálót, amely a
felhasználó adatait tartalmazza.
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• Probléma lehet az X Window rendszerrel az adott felhasználó hitelesítése során,
különösen ha a felhasználó saját könyvtárát más Linux-disztribúcióval használták
az adott disztribúció telepítése előtt.
A hálózati hitelesítés bejelentkezési hibáinak meghatározásához tegye a következőket:
1 A teljes hitelesítési mechanizmus hibáinak keresése előtt ellenőrizze, hogy a
felhasználó jól emlékezett-e a jelszóra.
2 Határozza meg a gép által a hitelesítéshez használt címtárkiszolgálót, valamint
ellenőrizze, hogy ez a kiszolgáló fut-e, és megfelelően kommunikál-e más gépekkel.
3 Nézze meg, hogy a felhasználó felhasználóneve és jelszava más gépeken működike. Ezzel ellenőrizhető, hogy a hitelesítési adatok léteznek-e és megfelelően vannak-e elosztva.
4 Ellenőrizze, hogy más felhasználó be tud-e jelentkezni a nem megfelelően működő
gépre. Ha másik felhasználó probléma nélkül be tud jelentkezni, vagy ha a root
be tud jelentkezni, akkor jelentkezzen be és vizsgálja meg a /var/log/
messages fájlt. Keresse meg a bejelentkezési kísérleteknek megfelelő időbélyegeket és nézze meg, hogy a PAM állított-e elő hibaüzeneteket.
5 Próbáljon meg bejelentkezni egy konzolról (a Ctrl + Alt + F1 billentyűkombinációval). Ha ez sikeres, akkor a PAM és a felhasználó saját könyvtárát kiszolgáló
címtárkiszolgáló nem lehet a felelős, mivel a felhasználó hitelesíthető a gépen.
Próbáljon meg az X Window rendszerrel vagy asztali környezettel (GNOME
vagy KDE) kapcsolatos problémákat keresni. További információ: 46.4.3. szakasz
- A bejelentkezés sikeres, de a GNOME asztali környezet elindulása meghiúsul
(875. oldal) és 46.4.4. szakasz - A bejelentkezés sikeres, de a KDE asztali környezet elindulása meghiúsul (876. oldal).
6 Ha a felhasználó saját könyvtárát másik Linux-disztribúcióval használta, akkor
távolítsa el az Xauthority fájlt a felhasználó saját könyvtárából. Jelentkezzen
be a konzolról az adott felhasználó nevében a Ctrl + Alt + F1 billentyűkombinációval és futtassa le az rm .Xauthority parancsot. Ennek ki kell küszöbölnie
az adott felhasználó X hitelesítési problémáit. Próbálja újra grafikus bejelentkezést.
7 Ha a grafikus bejelentkezés továbbra is meghiúsul, akkor jelentkezzen be a
konzolon a Ctrl + Alt + F1 billentyűkombináció segítségével. Próbáljon meg el874
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indítani egy X munkamenetet egy másik kijelzőn – az első (:0) már használatban
van:
startx -- :1

Ennek hatására meg kell jelennie egy grafikus képernyőnek és az asztali környezetnek. Ha ez nem történik meg, akkor ellenőrizze a rendellenességre utaló üzeneteket az X Window rendszer (/var/log/Xorg.displaynumber.log)
és az asztali alkalmazások (.xsession-errors a felhasználó kezdőkönyvtárában) naplófájljaiban.
8 Ha az asztali környezet sérült konfigurációs fájlok miatt nem tud elindulni, akkor
folytassa a következő részek egyikével: 46.4.3. szakasz - A bejelentkezés sikeres,
de a GNOME asztali környezet elindulása meghiúsul (875. oldal) vagy 46.4.4.
szakasz - A bejelentkezés sikeres, de a KDE asztali környezet elindulása meghiúsul (876. oldal).

46.4.3 A bejelentkezés sikeres, de a GNOME
asztali környezet elindulása
meghiúsul
Ha ez egy adott felhasználóra igaz, akkor valószínűleg a felhasználó GNOME konfigurációs fájljai sérültek. A tünetek közé tartozhatnak a következők: a billentyűzet nem
működik, a képernyőgeometria torz, vagy a képernyő üres szürke mezőként jelenik
meg. Fontos különbség, hogy ha másik felhasználó jelentkezik be, akkor a gép normális
módon működik. Ha ez áll fenn, akkor a probléma valószínűleg viszonylag gyorsan
megoldható úgy, ha a felhasználó GNOME konfigurációs könyvtárát egyszerűen áthelyezi egy új helyre. Ennek hatására a GNOME egy újat inicializál. A felhasználónak
át kell konfigurálnia a GNOME-ot, de nem vesznek el adatok.
1 Váltson szöveges konzolra az Ctrl + Alt + F1 billentyű megnyomásával.
2 Jelentkezzen be felhasználónevével.
3 Helyezze át a GNOME konfigurációs könyvtárait egy ideiglenes helyre:
mv .gconf .gconf-ORIG-RECOVER
mv .gnome2 .gnome2-ORIG-RECOVER
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4 Jelentkezzen ki.
5 Jelentkezzen be újra, de ne futtasson alkalmazásokat.
6 Állítsa vissza az egyéni alkalmazáskonfigurációs adatokat (az Evolution e-mail
kliensadatokat is beleértve) a ~/.gconf-ORIG-RECOVER/apps/ könyvtár
új ~/.gconf könyvtárba másolásával, az alábbi módon:
cp -a .gconf-ORIG-RECOVER/apps .gconf/

Ha ez bejelentkezési problémákat okoz, akkor próbálja meg csak a kritikus alkalmazásadatokat visszaállítani és újrakonfigurálni a többi alkalmazást.

46.4.4 A bejelentkezés sikeres, de a KDE
asztali környezet elindulása
meghiúsul
Számos oka lehet annak, hogy a KDE asztali környezet miért nem engedélyezi a felhasználó számára a bejelentkezést. A sérült gyorsítótáradatok bejelentkezési problémákat,
valamint sérült KDE asztali konfigurációs fájlokat eredményezhetnek.
A gyorsítótáradatok az asztali környezet indulásakor kerülnek felhasználásra a teljesítmény javítása érdekében. Ha ezek az adatok sérültek, akkor az indulás lassú, vagy teljesen meghiúsul. Ezeket az adatokat eltávolítva, az asztal indítórutinjai teljesen új
konfigurációval indulnak. Ez a normál indulásnál tovább tart, de az adatok épek maradnak és a felhasználó be tud jelentkezni.
A KDE asztali környezet gyorsítótárfájljainak eltávolításához adja ki a következő parancsot root felhasználóként:
rm -rf /tmp/kde-user /tmp/socket-user

Cserélje le a user részt az aktuális felhasználónévre. A két könyvtár eltávolítása törli
a sérült gyorsítótárfájlokat. A valós adatokat az eljárás nem sérti.
A sérült asztali konfigurációs fájlok mindig lecserélhetők a kezdeti konfigurációs fájlokra. Ha vissza kívánja állítani a felhasználó beállításait, akkor körültekintően másolja
azokat vissza az ideiglenes helyről, miután a konfiguráció vissza lett állítva az alapértelmezett konfigurációs értékekkel.
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Sérült asztali konfiguráció kezdeti konfigurációs értékekkel való helyettesítéséhez tegye
a következőket:
1 Váltson át szöveges konzolra az Ctrl + Alt + F1 billentyű megnyomásával.
2 Jelentkezzen be felhasználónevével.
3 Helyezze át a KDE konfigurációs könyvtárat és a .skel fájlokat egy ideiglenes
helyre:
mv .kde .kde-ORIG-RECOVER
mv .skel .skel-ORIG-RECOVER

4 Jelentkezzen ki.
5 Jelentkezzen be újra.
6 Az asztali környezet sikeres elindítása után másolja vissza a felhasználó saját
konfigurációját a helyére:
cp -a .kde-ORIG-RECOVER/share .kde/share

FONTOS
Ha a felhasználó saját beállításai okozták a bejelentkezés meghiúsulását,
és fennáll ez a helyzet, akkor ismételje meg az eljárást a fent leírt módon,
de ne másolja le a .kde/share könyvtárat.

46.5 Hálózati problémák
A rendszer számos problémája lehet a hálózattal kapcsolatos annak ellenére, hogy
elsőre nem annak tűnik. Annak oka például, hogy a rendszer nem engedélyezi a felhasználók bejelentkezését, lehet valamilyen hálózati probléma. Ez a rész egy egyszerű ellenőrzőlistát mutat be, amely az észlelt hálózati problémák azonosítására használható.
A gép hálózati kapcsolatának ellenőrzése:
1 Ethernet-kapcsolat használata esetén ellenőrizze először a hardvert. Ellenőrizze,
hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógéphez. Az
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Ethernet-csatlakozó mellett lévő ellenőrzőfényeknek – amennyiben vannak –
aktívnak kell lenniük.
Ha a csatlakozás meghiúsul, akkor ellenőrizze, hogy a hálózati kábel másik
gépben működik-e. Ha működik, akkor a hálózati kártya okozza a hibát. Ha a
hálózati beállítás hubokat vagy kapcsolókat tartalmaz, akkor ezek is lehetnek a
hiba okozói.
2 Vezetéknélküli kapcsolat használata esetén ellenőrizze, hogy kialakítható-e vezetéknélküli összeköttetés más gépekkel. Ha nem, akkor lépjen kapcsolatba a
hálózat rendszergazdájával.
3 Az alap hálózati kapcsolat ellenőrzése után próbálja meg kideríteni, hogy melyik
szolgáltatás nem válaszol. Gyűjtse össze a beállításban szükséges hálózati kiszolgálók összes információját. Keresse meg ezeket a megfelelő YaST modulban,
vagy kérdezze meg a rendszergazdát. A következő lista a beállítás jellemző hálózati kiszolgálóit, valamint ezek kimaradásának tüneteit gyűjti össze.
DNS (névszolgáltatás)
Nem működő vagy rosszul működő névszolgáltatás többféleképp hathat a
hálózat működésére. Ha a helyi gép hálózati kiszolgálókat használ a hitelesítéshez és ezek a kiszolgálók névfeloldási problémák miatt nem találhatók,
akkor a felhasználók nem tudnak bejelentkezni. A nem működő névkiszolgáló által felügyelt hálózat gépei nem „látják” egymást, és nem tudnak
kommunikálni.
NTP (időszolgáltatás)
A rosszul működő vagy egyáltalán nem működő NTP szolgáltatás hatással
lehet a Kerberos hitelesítésre és az X kiszolgáló működésére.
NFS (fájlszolgáltatás)
Ha bármelyik alkalmazásnak szüksége van NFS-en keresztül felcsatolt
könyvtárra, akkor az ilyen alkalmazások nem indíthatók el és nem működnek
megfelelően abban az esetben, ha a szolgáltatás nem működik vagy rosszul
van beállítva. A legrosszabb esetet mutató példahelyzetben a felhasználó
személyes asztali konfigurációja nem jelenik meg, ha a .gconf vagy .kde
alkönyvtárat tartalmazó kezdőkönyvtára az NFS kiszolgáló kimaradása miatt
nem található.
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Samba (fájlszolgáltatás)
Ha bármelyik alkalmazásnak szüksége van a Samba kiszolgáló könyvtárában
tárolt adatokra, akkor az ilyen alkalmazások nem indíthatók el vagy nem
működnek megfelelően a szolgáltatás kimaradása esetén.
NIS (felhasználófelügyelet)
Ha a SUSE Linux Enterprise rendszer NIS kiszolgálót használ a felhasználói
adatok biztosításához, akkor a felhasználók nem tudnak bejelentkeznie a
gépre a NIS szolgáltatás kimaradása esetén.
LDAP (felhasználófelügyelet)
Ha a SUSE Linux Enterprise rendszer LDAP kiszolgálót használ a felhasználói adatok biztosításához, akkor a felhasználók nem tudnak bejelentkezni
a gépre az LDAP szolgáltatás kimaradása esetén.
Kerberos (hitelesítés)
A hitelesítés nem működik és a gépre való bejelentkezés meghiúsulhat.
CUPS (hálózati nyomtatás)
A felhasználók nem tudnak nyomtatni.
4 Ellenőrizze, hogy a hálózati kiszolgálók működnek és a hálózati beállítás lehetővé
teszi-e kapcsolat kialakítását:
FONTOS
Az alább ismertetett hibakeresési eljárás csak egyszerű hálózati kiszolgáló/kliens beállításra érvényes, amely nem tartalmaz belső útválasztást. Ez
feltételezi, hogy a kiszolgáló és a kliens ugyanannak az alhálózatnak a
tagja, és nincs szükség további útválasztásra.
4a A ping gépnév (cserélje le a gépnév értéket a kiszolgáló gépnevére)
paranccsal ellenőrizze, hogy mindkettő működik-e és válaszol-e a hálózatnak.
Ha ez a parancs sikeres, az azt jelenti, hogy a keresett gép működik és hogy
a hálózat névszolgáltatása megfelelően van beállítva.
Ha a ping parancs célgép nem elérhető üzenetet ad, akkor a rendszer
vagy a célkiszolgáló nincs megfelelően beállítva, illetve nem működik. A
ping gépnév paranccsal ellenőrizze, hogy a rendszer elérhető-e másik
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gépről. Ha a gép elérhető másik gépről, akkor a kiszolgáló nem fut vagy
nincs megfelelően beállítva.
Ha a ping ismeretlen gép üzenetet ad, akkor a névszolgáltatás nincs
megfelelően beállítva, vagy a használt gépnév helytelen. A ping -n
ipcím paranccsal próbáljon meg csatlakozni ehhez a géphez névszolgáltatás
nélkül. Ha ez sikeres, akkor ellenőrizze, hogy a gépnév helyesen van-e leírva,
illetve a hálózaton keressen rosszul beállított névszolgáltatást. A témával
kapcsolatos további ellenőrzéseket a következő rész tartalmaz: Lépés 4b
(880. oldal). Ha a ping parancs továbbra is sikertelen, akkor a hálózati kártya
nincs megfelelően beállítva vagy a hálózati hardver hibás. Ezzel kapcsolatos
információt a következő rész tartalmaz: Lépés 4c (881. oldal).
4b A host gépnév paranccsal ellenőrizze, hogy a kiszolgáló gépneve,
amelyhez csatlakozni próbál, megfelelően le lett fordítva IP-címre, és viszont.
Ha a parancs a gép IP-címét adja vissza, akkor a névszolgáltatás működik.
Ha a host parancs meghiúsul, akkor ellenőrizze a név- és címfeloldással
kapcsolatos konfigurációs fájlokat a gépen:
/etc/resolv.conf
Ez a fájl tartalmazza a jelenleg használt névkiszolgálót és a tartományt.
Ez módosítható manuálisan, illetve beállítható automatikusan a YaST
vagy DHCP segítségével. A preferált megoldás az automatikus beállítás.
Győződjön meg róla, hogy a fájl struktúrája az alábbi, illetve hogy az
összes hálózati cím és tartománynév helyes:
search fully_qualified_domain_name
nameserver ipaddress_of_nameserver

A fájl több névkiszolgáló-címet tartalmaz, de ezek közül legalább egynek
helyesnek kell lennie a gép névfeloldásának biztosításához. Szükség
esetén állítsa be a fájlt a YaST DNS és gépnév modulja segítségével.
Ha a hálózati kapcsolatot DHCP kezeli, akkor engedélyezze, hogy a
DHCP módosítsa a gépnév- és névszolgáltatás-adatokat a Gépnév módosítása DHCP-vel és a Névkiszolgálók és keresési listák frissítése DHCPn keresztül lehetőség kiválasztásával a YaST DNS és gépnév modulban.
/etc/nsswitch.conf
Ez a fájl mondja meg a Linuxnak, hogy hol keresse a névszolgáltatásadatokat. A kövekezőképp kell kinéznie:
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...
hosts: files dns
networks: files dns
...

A dns bejegyzés alapvető fontosságú. Megmondja a Linux rendszernek,
hogy külső névkiszolgálót használjon. Normális esetben ezeket a bejegyzéseket a YaST automatikusan létrehozza, de nem árt ellenőrizni.
Ha a gépen az összes lényeges bejegyzés helyes, akkor hagyja, hogy a
rendszergazda ellenőrizze a DNS kiszolgálókonfigurációban a megfelelő
zónainformációkat. Ha ellenőrizte, hogy a gép és a DNS kiszolgáló DNS
konfigurációja helyes, akkor folytassa a hálózat és a hálózati eszköz
konfigurációjának ellenőrzésével.
4c Ha a rendszer nem tud kapcsolatot létesíteni a hálózati kiszolgálóval és kizárta a névszolgáltatási problémákat a lehetséges gyanúsítottak közül, akkor
ellenőrizze a hálózati kártya konfigurációját.
Az ifconfig hálózati_eszköz parancs (root felhasználóként történő) végrehajtásával ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően be lett-e állítva.
Győződjön meg róla, hogy az inet address és a mask megfelelően be
van állítva. Egy hibás IP-cím vagy a hálózati maszk helytelen bitje a hálózati
konfigurációt használhatatlanná teszi. Szükség esetén a kiszolgálón is hajtsa
végre az ellenőrzést.
4d Ha a névszolgáltatás és a hálózati hardver megfelelően be van állítva és
működik, de néhány külső hálózati kapcsolat továbbra is időtúllépéseket kap
vagy teljesen meghiúsul, akkor a traceroute
teljes_képzésű_tartománynév parancs (root felhasználóként
történő) végrehajtásával kövesse nyomon a kérések által használt hálózati
útvonalat. Ez a parancs az összes átjárót (állomást) megjeleníti, amelyen a
géptől érkező kérés a cél felé vezető úton keresztülmegy. Megjeleníti az
egyes állomások válaszidejét és azt, hogy az állomás egyáltalán elérhető-e.
Használja a traceroute és a ping parancsokat együtt a hibás eszköz megkereséséhez és tájékoztassa a rendszergazdákat.
Az ok azonosítása után megoldhatja Ön a hálózati problémát (ha a probléma a gépén
van), vagy tájékoztathatja a hálózat rendszergazdáit arról, amit talált, így újra beállíthatják a szolgáltatásokat vagy kijavíthatják a szükséges rendszereket.
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46.5.1 NetworkManager problémák
Ha a hálózati kapcsolattal van problémája, akkor szűkítse le azt a következő részben
leírt módon: (877. oldal). Ha úgy tűnik, hogy a NetworkManager a hibás, akkor tegye
a következőket a naplók lekéréséhez, amelyek tippeket adnak a NetworkManager hibájának okára:
1 Nyisson meg egy parancsértelmezőt és jelentkezzen be root felhasználóként.
2 Indítsa újra a NetworkManagert:
rcnetwork restart -o nm

3 Nyisson meg egy weboldalt, például a http://www.opensuse.org oldalt
normál felhasználóként annak kiderítése érdekében, hogy tud-e kapcsolódni.
4 A NetworkManager állapotával kapcsolatos információkat gyűjtse össze a /var/
log/NetworkManager könyvtárban.
További információ a NetworkManagerről: 30.5. szakasz - Hálózati kapcsolatok kezelése a NetworkManagerrel (670. oldal)

46.6 Adatproblémák
Adatproblémák esetén – attól függetlenül, hogy a gépen a rendszer megfelelően elindule – nyilvánvaló, hogy a rendszer adatai sérültek, és a rendszert vissza kell állítani. Ezek
a helyzetek a kritikus adatok biztonsági mentését igénylik. A mentésből a rendszerállapot
visszaállítható a rendszer meghiúsulása előtti állapotból. A SUSE Linux Enterprise
dedikált YaST modulokat kínál a rendszer biztonsági mentéséhez és visszaállításához,
valamint a sérült rendszer külső helyreállításához használható mentőrendszert biztosít.

46.6.1 Kritikus adatok biztonsági mentése
A rendszer biztonsági mentései egyszerűen kezelhetők a YaST rendszermentési modulja segítségével:
1 root felhasználóként indítsa el a YaST rendszert és válassza ki a Rendszer >
Rendszermentés menüpontot.
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2 Hozzon létre egy biztonsági profilt, amely a biztonsági mentéshez szükséges
összes részletet, az archív fájl fájlnevét, valamint a biztonsági mentés hatókörét
és típusát tartalmazza:
2a Válassza ki a Profilkezelés > Hozzáadás menüpontot.
2b Adja meg az archívum nevét.
2c Adja meg a biztonsági mentés helyét, ha helyi mentést is fenn kíván tartani.
Ahhoz, hogy a biztonsági mentés archiválásra kerüljön a hálózati kiszolgálón
(NFS-en keresztül), adja meg a kiszolgáló IP-címét és nevét, valamint az
archívumot tartalmazó könyvtárat.
2d Adja meg az archívum típusát, majd kattintson a Tovább gombra.
2e Adja meg a használandó mentési beállításokat, például hogy kell-e menteni
az egy csomaghoz sem tartozó fájlokat, valamint hogy a fájlok listáját az
archívum létrehozása előtt meg kell-e jeleníteni. Azt is adja meg, hogy a
módosított fájlokat kell-e azonosítani az időigényes MD5 mechanizmussal.
A Szakértő menüpont segítségével lépjen be a teljes merevlemez-terület
biztonsági mentéséhez tartozó párbeszédablakba. Jelenleg ez a lehetőség
csak az Ext2 fájlrendszerre érvényes.
2f Végül állítsa be a keresési megszorításokat úgy, hogy bizonyos rendszerterületek kimaradjanak a mentési területből, amelyeket nem kell menteni, mint
például a zárolási vagy gyorsítótárfájlok. Igény szerint vegyen fel, módosítson
és töröljön elemeket, majd a menüből az OK gomb megnyomásával léphet
ki.
3 A profilbeállítások befejezése után a biztonsági mentést a Biztonsági mentés
létrehozása menüponttal indítható; vagy állítson be automatikus biztonsági
mentést. Különböző célokra személyre szabott egyéb profilok is létrehozhatók.
Adott profil automatikus biztonsági mentésének beállítása:
1 Válassza ki az a Profilfelügyelet menü Automatikus mentés menüpontját.
2 Válassza ki a Biztonsági mentés automatikus indítása menüpontot.
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3 Adja meg a mentés gyakoriságát. Válassza a naponta, hetente vagy havonta lehetőséget.
4 Adja meg a mentés kezdési idejét. Ezek a beállítások a választott mentési gyakoriságtól függenek.
5 Döntse el, hogy meg kívánja-e tartani a régi biztonsági mentéseket, és ha igen,
akkor hányat. Ha automatikus állapotüzenetet kíván kapni a biztonsági mentési
folyamatról, akkor jelölje meg az Összegző levél küldése a root felhasználónak
lehetőséget.
6 Kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához, és az első biztonsági
mentés elindításához a megadott időpontban.

46.6.2 Rendszer biztonsági mentésének
visszaállítása
A rendszerkonfigurációt a biztonsági mentésből a YaST Rendszer-visszaállítási modulja
segítségével lehet visszaállítani. Visszaállítható az összes elmentett adat, vagy kiválaszthatók azok a sérült komponensek, amelyeket vissza kell állítani a régebbi állapotra.
1 Indítsa el a YaST > Rendszer > Rendszer-visszaállítás lehetőséget.
2 Adja meg a biztonsági mentési fájl helyét. Ez lehet helyi fájl, hálózatra felcsatolt
fájl vagy cserélhető eszközön – például hajlékonylemezen vagy CD-n – lévő fájl.
Majd kattintson a Tovább gombra.
A következő párbeszédablak az archív tulajdonságok összegzését mutatja, mint
például a fájlnév, a létrehozás dátuma, a biztonsági mentés típusa és az elhagyható
megjegyzések.
3 Tekintse át az archivált tartalmat az Archívum tartalma menüpontra kattintva.
Az OK megnyomásával visszakerül az Archívum tulajdonságai párbeszédablakba.
4 A Szakértői lehetőségek pont megnyit egy párbeszédablakot, amelyben a
visszaállítási folyamat finom beállításai megadhatók. Térjen vissza az Archívum
tulajdonságai párbeszédablakhoz az OK gombra kattintással.
5 Kattintson a Tovább gombra a visszaállítandó csomagok nézetének megnyitásához. Nyomja meg az Elfogadás gombot az archívumban lévő összes fájl vissza-
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állításához, vagy használja az Összes kijelölése, Kijelölés megszüntetése és a
Fájlok kiválasztása gombot a kijelölés finomhangolásához. Csak akkor használja
az RPM adatbázis visszaállítása opciót, ha az RPM adatbázis sérült vagy törölve
lett, és a fájlt a biztonsági mentés tartalmazza.
6 Az Elfogadás gombra kattintás után a biztonsági mentés visszaállításra kerül.
Kattintson a Befejezés gombra a modul elhagyásához a visszaállítási folyamat
befejezése után.

46.6.3 Sérült rendszer visszaállítása
Számos oka lehet annak, hogy a rendszer nem indul és nem működik megfelelően. A
leggyakoribb okok: a rendszerösszeomlás utáni sérült fájlrendszer, sérült konfigurációs
fájlok vagy sérült rendszertöltő konfiguráció.
A SUSE Linux Enterprise két különböző módszert biztosít a helyzet megoldására.
Használhatja a YaST rendszerjavítási funkcióját vagy elindíthatja a mentőrendszert. A
következő részek a rendszerjavítás jellemzőit mutatják be.

A YaST rendszer-helyreállító használata
A YaST rendszer-helyreállító modul elindítása előtt állapítsa meg, hogy melyik mód
felel meg legjobban az igényeinek. A rendszerhibák és az Ön gyakorlatának függvényében háromféle mód közül választhat:
Automatikus helyreállítás
Ha a rendszer ismeretlen okból sérült és nem igazán tudja, hogy a rendszer mely
része okolható a hibáért, válassza az Automatikus helyreállítás menüpontot. Ez a
telepített rendszer összes komponensének átfogó elemzését indítja el. Az eljárás
részletes leírása: „Automatikus helyreállítás” szakasz (886. oldal).
Egyedi helyreállítás
Ha a rendszer megsérült, de már tudja, hogy a rendszer mely része érintett, akkor
az Automatikus helyreállítás hosszú rendszertesztjei lerövidíthetők a rendszerelemzés hatókörének korlátozásával. Ha például a hiba előtti rendszerüzenetek a csomagadatbázis hibáját jelezték, akkor az elemzési és helyreállítási folyamatok korlátozhatók a rendszernek csak erre a részére. Az eljárás részletes leírása: „Egyedi helyreállítás” szakasz (888. oldal).
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Szakértői eszközök
Ha világosan tudja, hogy melyik komponens sérült és hogyan kellene megjavítani,
akkor kihagyhatja az elemzési szakaszokat és közvetlenül a vonatkozó komponens
javítására szolgáló eszközökkel folytathatja a javítást. Ennek részletei: „Szakértői
eszközök” szakasz (889. oldal).
Válassza ki a fent leírt javítási módok egyikét, és folytassa a rendszer javítását az
alábbi szakaszokban leírt módon.

Automatikus helyreállítás
A YaST rendszer-helyreállító automatikus helyreállítási módjának indítása:
1 Helyezze be a SUSE Linux Enterprise első telepítési adathordozóját a CD- vagy
DVD-meghajtóba.
2 Indítsa újra a rendszert.
3 Az indítóképernyőn válassza ki a Telepítés menüpontot.
4 Válassza ki a kívánt nyelvet és kattintson a Tovább gombra.
5 Fogadja el a licencmegállapodást és kattintson a Tovább gombra.
6 A Rendszerelemzés részben válassza ki az Egyéb > A telepített rendszer javítása
menüpontot.
7 Válassza ki az Automatikus helyreállítás menüpontot.
A YaST megkezdi a telepített rendszer átfogó elemzését. A folyamat előrehaladását a képernyő alján lévő két jelző mutatja. A felső sor az aktuálisan futó teszt
előrehaladását jelzi. Az alsó sor a teljes elemzési folyamat előmenetelét jelzi. A
felső részen lévő naplóablak az éppen futó tesztet és annak eredményét követi
nyomon. Lásd: 46.2. ábra - Automatikus helyreállítási mód (887. oldal). Az
alábbi fő tesztek minden futtatásnál végrehajtásra kerülnek. Mindegyikük több
egyedi résztesztet tartalmaz.
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46.2 ábra Automatikus helyreállítási mód

Az összes merevlemez partíciótáblája
Ellenőrzi az összes felismert merevlemez partíciótáblájának érvényességét
és koherenciáját.
Cserepartíciók
A telepített rendszer cserepartícióinak felismerése és tesztelése, és ahol csak
lehet, az aktiválásuk felajánlása. A gyorsabb rendszerjavítás érdekében ezt
a felajánlást célszerű elfogadni.
Fájlrendszerek
Az észlelt fájlrendszereken fájlrendszer-specifikus ellenőrzések kerülnek
végrehajtásra.
Az /etc/fstab fájl bejegyzései
A fájlban lévő bejegyzések teljességének és konzisztenciájának ellenőrzése.
Az összes érvényes partíció csatolásra kerül.
Rendszertöltő beállításai
A telepített rendszertöltő (GRUB vagy LILO) beállításainak teljessége és
összefüggősége ellenőrzésre kerül. A rendszerindító és root eszközöket is
megvizsgálja a program és az initrd modulok elérhetőségét is ellenőrzi.
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Csomagadatbázis
Ellenőrzi, hogy a minimális telepítés működéséhez szükséges összes csomag
megtalálható-e. Bár van lehetőség az alapcsomagok elemzésére, ez nagy
számuk miatt igen hosszú ideig tarthat.
8 Hiba azonosítása esetén a folyamat leáll és megjelenik egy párbeszédablak, amely
közli a részleteket és felkínál lehetséges megoldásokat.
A felajánlott javítás elfogadása előtt gondosan olvassa el a képernyőn megjelenő
üzeneteket. Ha elutasítja a felkínált javítási tevékenységet, akkor a rendszer változatlan marad.
9 Ha a javítási folyamat sikeresen befejeződött, kattintson az OK és Befejezés
gombra, valamint vegye ki a telepítő CD-t vagy DVD-t. A rendszer automatikusan
újraindul.

Egyedi helyreállítás
Az Egyedi helyreállítás mód indítása és a telepített rendszer ellenőrzendő részeinek
önálló kiválasztása:
1 Helyezze be a SUSE Linux Enterprise első telepítési adathordozóját a CD- vagy
DVD-meghajtóba.
2 Indítsa újra a rendszert.
3 Az indítóképernyőn válassza ki a Telepítés menüpontot.
4 Válassza ki a kívánt nyelvet és kattintson a Tovább gombra.
5 Fogadja el a licencmegállapodást és kattintson a Tovább gombra.
6 A Rendszerelemzés részben válassza ki az Egyéb > A telepített rendszer javítása
menüpontot.
7 Válassza ki az Egyedi helyreállítás lehetőséget.
Az Egyedi helyreállítás kiválasztásának hatására megjelenik a futtatható tesztek
listája. Először mindegyik meg van jelölve, mint futtatandó. Ez megegyezik az
automatikus javítás tesztjeivel. Ha azonban tisztában van vele, hogy bizonyos
területen nincs sérülés, akkor törölje a megfelelő teszt jelölését. A Tovább
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gombra kattintva elindul a szűkített tesztfolyamat, amely várhatóan jóval rövidebb
ideig fog futni.
Nem minden tesztcsoport alkalmazható külön. Az fstab bejegyzések elemzése
például mindig együtt jár a fájlrendszer vizsgálatával, beleértve a meglévő cserepartíciókat is. A YaST a lehető legkevesebb szükséges teszt futtatásával automatikusan kielégíti az ilyen függőségeket.
8 Hiba azonosítása esetén a folyamat leáll és megjelenik egy párbeszédablak, amely
közli a részleteket és felkínál lehetséges megoldásokat.
A felajánlott javítás elfogadása előtt gondosan olvassa el a képernyőn megjelenő
üzeneteket. Ha elutasítja a felkínált javítási tevékenységet, akkor a rendszer változatlan marad.
9 Ha a javítási folyamat sikeresen befejeződött, kattintson az OK és Befejezés
gombra, valamint vegye ki a telepítő CD-t vagy DVD-t. A rendszer automatikusan
újraindul.

Szakértői eszközök
Ha jól ismeri a SUSE Linux Enterprise rendszert és már teljesen biztosan tudja, hogy
mit kell kijavítani, akkor közvetlenül elindíthatja a javításhoz szükséges eszközöket a
rendszerelemzési fázis kihagyásával.
A YaST rendszer-helyreállító modul Szakértői eszközök funkciójának használata:
1 Indítsa el a rendszert az eredeti telepítési adathordozóról (ennek vázlatos leírása
a 3. fejezet - Telepítés a YaST segítségével (19. oldal) részben olvasható).
2 A Rendszerelemzés részben válassza ki az Egyéb > A telepített rendszer javítása
menüpontot.
3 Válassza ki a Szakértői eszközök menüpontot, majd egy vagy több javítási lehetőséget.
4 Ha a javítási folyamat sikeresen befejeződött, kattintson az OK és Befejezés
gombra, valamint vegye ki a telepítő CD-t vagy DVD-t. A rendszer automatikusan
újraindul.
A szakértői eszközök az alábbi lehetőséget kínálják a hibás rendszer megjavítására:
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Új rendszertöltő telepítése
Ez elindítja a YaST rendszertöltő konfigurációs modult. Részletes információ az
alábbi helyen található: 18.3. szakasz - A rendszertöltő beállítása a YaST használatával (444. oldal).
Particionáló eszköz futtatása
Ez elindítja a YaST szakértői particionáló eszközét.
Fájlrendszer javítása
Ellenőrzi a telepített rendszer fájlrendszereit. Megjelenik az összes felismert partíció,
amelyek közül ki kell leválasztani az ellenőrzendőket.
Elveszett partíciók visszaállítása
Meg lehet kísérelni a sérült partíciótáblák helyreállítását is. Először megjelenik a
felismert merevlemezek listája. A vizsgálat az OK gombra kattintva indul. A feldolgozási teljesítmény és a merevlemez méretének függvényében ez eltarthat egy darabig.
FONTOS: Partíciótábla helyreállítása
A partíciótábla helyreállítása bonyolult. A YaST a merevlemez adatszektorainak elemzésével megpróbálja felismerni az elveszett partíciókat. Az elveszett
partíciók felismerés után hozzáadódnak az újraépített partíciótáblához. Ez
azonban nem minden esetben vezet sikerre.
Rendszerbeállítások lemezre mentése
Ez a funkció a fontos rendszerfájlokat egy hajlékonylemezre menti. A fájlok sérülés
esetén a lemezről visszaállíthatók.
Telepített szoftver ellenőrzése
Ellenőrzi a csomagadatbázis konzisztenciáját és a legfontosabb csomagok rendelkezésre állását. A sérült csomagok az eszköz segítségével újratelepíthetők.

A mentőrendszer használata
A SUSE Linux Enterprise tartalmaz egy mentőrendszert. A mentőrendszer egy kicsi
Linux-rendszer, amely betölthető RAM-lemezre és felcsatolható root fájlrendszerként,
így lehetővé teszi a partíciók elérését kívülről. A mentőrendszer használatával helyreállítható vagy módosítható a rendszer bármely fontos eleme:
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• Módosíthatók a különféle konfigurációs fájlok.
• Ellenőrizhető a fájlrendszer, hogy hibás-e, és elindíthatók az automatikus javítási
folyamatok.
• Elérhető a telepített rendszer egy „change root” környezetből
• Ellenőrizhetők, módosíthatók és újratelepíthetők a rendszertöltő beállításai
• Átméretezhetők partíciók a parted paranccsal. Az eszközről további információ a
GNU Parted weboldalán (http://www.gnu.org/software/parted/
parted.html) található.
A mentőrendszer különféle forrásokból és helyekről betölthető. A legegyszerűbb a
mentőrendszert elindítani az eredeti telepítő CD-kről vagy DVD-kről:
1 Helyezze be a telepítéshez használt adathordozót a CD- vagy DVD-meghajtóba.
2 Indítsa újra a rendszert.
3 A rendszerindító menüből válassza ki a Mentőrendszer menüpontot.
4 A Rescue: sorban írja be, hogy root. Jelszót nem kell megadni.
Ha a hardvereszközök között nincsen CD- vagy DVD-meghajtó, akkor a mentőrendszer
hálózati forrásból is elindítható. Az alábbi példa egy távoli indítási példahelyzetet
mutat – ha másik rendszerindító adathordozót használ, például hajlékonylemezt, akkor
módosítsa megfelelően az info fájlt és indítsa a rendszert, mint egy normál telepítésnél tenné.
1 Írja be a PXE rendszerindítási beállítások konfigurációját és cserélje le az
install=protokoll://telepítési_forrás sort a
rescue=protokoll://telepítési_forrás sorra. Csakúgy, mint a
normál telepítések esetén, a protokoll helyén a támogatott hálózati protokollok
bármelyike szerepelhet (NFS, HTTP, FTP stb.), a telepítési_forrás pedig
a hálózati telepítési forrás elérési útja.
2 Indítsa el a rendszert a „Wake on LAN” funkció használatával, a 4.3.7. szakasz
- Wake on LAN (72. oldal) részben leírt módon.
3 A Rescue: sorban írja be, hogy root. Jelszót nem kell megadni.
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Miután belépett a mentőrendszerbe, használhatja az Alt + F1 – Alt + F6 billentyűkkel
elérhető virtuális konzolokat.
A /bin könyvtárban található egy parancsértelmező és más hasznos segédprogramok,
például a mount. Az sbin könyvtár hasznos fájlkezelő és hálózati segédprogramokat
tartalmaz a fájlrendszer megtekintéséhez és javításához. A könyvtár ezenfelül a rendszer
karbantartásához szükséges legfontosabb bináris fájlokat is tartalmazza, mint például
az fdisk, az mkfs, az mkswap, a mount, az init és a shutdown, illetve a hálózat felügyeletéhez használható ifconfig, ip, route és netstat. Az /usr/bin könyvtár a vi szerkesztőt, valamint a find, less és ssh programokat tartalmazza.
A rendszerüzenetek megtekintéséhez használja a dmesg parancsot, vagy tekintse meg
a /var/log/messages fájl tartalmát.

A konfigurációs fájlok ellenőrzése és módosítása
Példaként arra, hogy milyen konfigurációt is lehet kijavítani a mentőrendszerrel, képzeljük el, hogy egy sérült konfigurációs fájl miatt nem lehet megfelelően elindítani a
rendszert. Ez kijavítható a mentőrendszer használatával.
A konfigurációs fájl módosítása:
1 Indítsa el a mentőrendszert a fenti módszerek valamelyikével.
2 A /dev/sda6 alatt található root fájlrendszert a mentőrendszer alá a következő
paranccsal lehet felcsatolni:
mount /dev/sda6 /mnt

Ezután a rendszer összes könyvtára az /mnt alatt érhető el.
3 Váltson át a felcsatolt root fájlrendszerre:
cd /mnt

4 Nyissa meg a problémás konfigurációs fájlt a vi szerkesztőben. Javítsa ki és
mentse el a konfigurációt.
5 Csatolja le a root fájlrendszert a mentőrendszerről:
umount /mnt
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6 Indítsa újra a gépet.

Fájlrendszerek javítása és ellenőrzése
Nagy általánosságban a fájlrendszer hibái nem javíthatók egy működő rendszeren. Ha
súlyos problémákat észlel, lehet, hogy fel sem tudja csatolni a root fájlrendszert és a
rendszerindítás kernelpánikkal végződik. Ilyen esetekben a rendszer egyedül kívülről javítható. Határozottan javasoljuk, hogy ehhez a YaST rendszer-helyreállító
eszközét használja (a részletek: „A YaST rendszer-helyreállító használata” szakasz
(885. oldal)). Ha azonban kézzel kell ellenőriznie vagy javítania a fájlrendszert, akkor
indítsa el a mentőrendszert. A mentőrendszer tartalmaz segédprogramokat az ext2,
ext3, reiserfs, xfs, dosfs és vfat fájlrendszerek ellenőrzéséhez és javításához.

A telepített rendszer elérése
Ha el kell érni a telepített rendszert a mentőrendszerből például a rendszertöltő konfigurációjának módosításához, vagy egy hardverkonfigurációs segédprogram futtatásához,
akkor ezt egy „change root” környezetben lehet megtenni.
„Change root” környezet létrehozása a telepített rendszer alapján:
1 Először csatolja fel a telepített rendszer gyökérpartícióját és az eszköz (device)
fájlrendszert:
mount /dev/sda6 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev

2 Most már át lehet váltani a gyökeret („change root”) az új környezetbe:
chroot /mnt

3 Ezután fel lehet csatolni a /proc és /sys fájlrendszereket:
mount /proc
mount /sys

4 Végül csatolja fel a telepített rendszer többi partícióját:
mount -a
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5 Most már eléri a telepített rendszert. A rendszer újraindítása előtt csatolja le a
partíciókat a umount -a paranccsal, és lépjen ki a „change root” környezetből
az exit paranccsal.
FIGYELEM: Korlátozások
Bár a telepített rendszer összes fájlja és alkalmazása elérhető, vannak bizonyos
korlátozások. A futó kernel az, amelyiket a mentőrendszer indított el. Csak a
legfontosabb hardvererszközöket támogatja, és nem is lehet hozzáadni a telepített rendszer kernelmoduljait, csak akkor, ha hajszálpontosan ugyanolyan
verziójú, mint a telepített rendszer kernele (ami nem túl valószínű). Vagyis a
hangkártya valószínűleg nem érhető el. Szintén nem lehet grafikus környezetet
indítani.
Ne feledje azt sem, hogy kilép a „change root” környezetből, amikor az Alt +
F1 – Alt + F6 gombokkal átváltja a konzolt.

A rendszertöltő módosítása és újratelepítése
Előfordul, hogy a rendszert nem lehet elindítani, mert megsérült a rendszertöltő konfigurációja. Például lehet, hogy az indító rutinok nem tudják a fizikai meghajtókat megfeleltetni a Linux-fájlrendszer tényleges helyeinek a működő rendszertöltő nélkül.
A rendszertöltő konfigurációjának ellenőrzése és a rendszertöltő újratelepítése:
1 Végezze el a „A telepített rendszer elérése” szakasz (893. oldal) részben leírtakat
a telepített rendszer elérése érdekében.
2 Ellenőrizze, hogy az alábbi fájlok helyesen vannak-e beállítva a GRUB konfigurációs elveinek megfelelően (18. fejezet - A rendszertöltő (433. oldal)):
• /etc/grub.conf
• /boot/grub/device.map
• /boot/grub/menu.lst
Ha kell, javítsa az eszközleképezési fájlt (device.map), vagy a gyökérpartíció
és a konfigurációs fájlok helyét.
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3 Telepítse újra a rendszertöltőt a következő parancssorozattal:
grub --batch < /etc/grub.conf

4 Csatolja le a partíciókat, lépjen ki a „change root” környezetből és indítsa újra a
rendszert.
umount -a
exit
reboot
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