
óízû ételek csak jó konyhában születhetnek, François,
és nagyon egyszerû, hogy mi tesz naggyá egy konyhát.
Az átlagon felüli konyha a tehetség és a körülmények

megfelelõ összjátékából születhet meg, ezt a két dolgot pedig
a szakács és eszközei testesítik meg. Rendkívüli dolgok alkotá-
sához ugyanúgy nincs szükség a világ legnagyobb konyhájára,
mint ahogyan a Linuxszal való fõzéshez sincs szükség a leg-
gyorsabb gépre. Nézzük, mon ami, ezt az IceWM nevû ablak-
kezelõt! Bár egy meglehetõsen szerény méretû programcso-
magról van szó, mégis vonzó megjelenésû, könnyen és rugal-
masan munkára fogható.
François, te nem is figyelsz arra, amit mondok! Quoi? 
Á, isten hozott, mes amis, Chez Marcel kitûnõ Linux-kony-
hájában. Amíg François kihozza a bort, megmutatom az
asztalotokat. Vite, François! Szaladj le a borospince északi
szárnyába, és hozd fel azt az 1999-es Napa Valley Cabernet
Sauvignont, amit ma már egyszer minõségi ellenõrzésnek
vetettünk alá. Amíg a bor érkezésére várunk, hadd fájdítsam
a szíveteket a mai menü kapcsán néhány gondolattal. Az
ember könnyen hagyja magát elragadtatni  egy (vagy akár
több) szupergyors processzorral, hatalmas tárterülettel és
szinte végtelen memóriával felszerelt bíró gép ábrándja által.
Legtöbbünket sajnos nem ilyen géppel áldotta meg a sors.
Akik esetleg emlékeznek még pénztelen egyetemista napjaik-
ra, bizonyára jól tudják, hogy gyakran azt használtuk, amihez
épp hozzájutottunk. Nézzük, hogyan használhatjuk ki egy
egyszerûbb géppel a Linux képességeit!
Elõételként egy olyan Linux-rendszercsomagot vizsgálhat-
nánk meg, ami a grafikus felületet teljesen mellõzve egyet-
len hajlékonylemezen elfér, de ezt a megoldást szeretném
elkerülni. Elképzelésem egy vonzó megjelenésû munkaasztal
néhány barátságos grafikus eszközzel, amelyek még a korlá-
tozott erõforrások megszorításai között is megfelelõen
mûködnek.
Következzen néhány érdekes számadat: új Red Hat 7.3-as mun-
kaállomásomon a KDE 3.0-s munkaasztalt egyetlen xterm-mel
futtatva a free parancs hozzávetõlegesen 34 000 KB felhasz-
nált memóriát jelez (nem számítva az átmeneti és gyorstár
méretét). Ezt az értéket az alaprendszer által használt memó-
riát levonva kaptam, és nem futtattam a KDM-hez hasonló
belépéskezelõ programot sem. Az igaz, hogy a KDE sok új szol-
gáltatása fut, így az elhalványuló eszköztippek, elõugró ikonok,
hangtémák és a többi, csakhogy ez az alapértelmezett beállí-
tás. A Gnome 1.4 szintén egyetlen xterm-mel a 27 000 KB-ot
közelíti. Ezek a Gnome- és KDE-értékek igen éles ellentétben
állnak az IceWM futtatásakor kapott mindössze 7500 kilobáj-
tos értékkel.
Mint láthatjátok, már a kezdetekkor óriási különbségek
adódhatnak, amikor grafikus környezet futtatásába fogunk.
A Marco Macek által írt, majd Mathias Hasselmann által
továbbfejlesztett IceWM egy kisméretû, pehelysúlyú, mégis
gazdag szolgáltatáskészlettel rendelkezõ ablakkezelõ. Támo-
gatja a több munkafelületes asztalt, egér nélkül is kezelhetõ,

lehetõvé teszi asztali témák használatát (tartalmaz is néhányat),
és meglehetõsen jó munkát végez annak a bizonyos másik
operációs rendszernek az utánzásában is.
Az IceWM legfrissebb változatát a 40. CD Magazin/Fogado
könyvtárában találjátok meg. A weboldal elõre fordított RPM-
csomagokat is biztosít, de a program fordítása is igen egysze-
rûen, a hagyományos ötlépéses módszerrel végrehajtható:

tar -xzvf icewm-1.0.9-2.tar.gz

cd icewm-1.0.9-2

./configure

make

su -c make install

Bizonyára testre akarjátok majd szabni saját IceWM-környeze-
teteket, és hozzáadjátok azokat az egyéni vonásokat, amelyek
otthonossá teszik a rendszert. Ennek legjobb módja a helyi
.icewm könyvtár létrehozása (a saját könyvtáratokban)
és a beállítófájloknak ebbe a könyvtárba történõ átmásolása.
Az alapértelmezett telepítés ezeket az állományokat a
/usr/X11R6/lib/X11/icewm könyvtárba helyezi:

mkdir $HOME/.icewm

cp -r /usr/X11R6/lib/X11/icewm/* $HOME/.icewm

Et voila! Készen is állunk új ablakkezelõnk futtatására. Az
indítás legegyszerûbb módja egy .xinitrc fájl létrehozása a
saját könyvtáratokban. Ennek egyetlen sort kell tartalmaznia,
amely így fest:

exec icewm

Most gépeljük be a startx parancsot, és máris korcsolyáz-
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hatunk az Ice ablakkezelõ jegén. Kattintsatok a bal alsó sarok-
ban lévõ menüre! Néhány program elindítása után asztalotok-
nak az 1. képen láthatóhoz hasonlóan kell kinéznie.
Néhány alkalmi matematikai mûvelet elvégzése után az én
IceWM-példányom (csak az xterm-et futtatva) megelégszik
megközelítõleg 7500 kilobájt felhasználásával. Nem is rossz.
Most nézzük, milyen területen lehetne hasonló megtakarítá-
sokat elérni. Mi a helyzet például a böngészõprogramokkal?
Úgy tûnik mostanában, hogy a Világhálót böngészõ progra-

mok egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Az rendben
van, hogy emellett egyre sokoldalúbbak is, de ha nem egy
szupergyors számítógépen dolgozunk, talán hajlandóak
lennénk lemondani néhány szolgáltatásról. Még az Opera is,
ami egyébként kitûnõ böngészõ és az utóbbi idõben sokat
javult (részben a sebesség és a méret terén), egy kicsit túlsú-
lyosnak bizonyulhat.
Érdemes megfontolni Jorge Arellano Dillo nevû böngészõjének
a használatát, amely jó választási lehetõséget nyújt a mai „min-
dent egyben” stílusú nagyobb és csillogóbb böngészõkkel
szemben. Nemcsak azt vehetitek majd észre, hogy a rend-

szerrel szemben igen szerény követelményeket támaszt, de
örvendetes az oldalakat megjelenítõ sebessége is. Vessetek
egy pillantást a 2. képre, amelyen egy igen eleven, mûködés
közbeni Dillót látható.
A Dillo használatának megkezdéséhez elõször a program
honlapját kell a � http://dillo.cipsga.org.br címen felkeresni,
majd a legfrissebb forráskódot letölteni. A kicsomagolás és
fordítás a már ismerõs lépésekkel zajlik:

tar -xzvf dillo-0.6.6.tar.gz

cd dillo-0.6.6

./configure

make

su -c make install

A fordítás és telepítés után a program a dillo & parancs begé-
pelésével indítható. A Dillo elindítása után újra ellenõriztem
gépem erõforrásait és megállapítottam, hogy a program futá-
sának teljes folyamata mindössze 848 kilobájt RAM-ot igényel,
ami meglepõen kis számérték.
Kétségtelen, hogy az iroda legfontosabb asztali alkalmazása a
szövegszerkesztõ. Milyen választásunk lehet a minden szük-
séges tudással bíró, az oly elterjedt MS Word formátumot is
ismerõ szövegszerkesztõk terén? Ezeknek a tulajdonságoknak
egy kis helyre való összepréselése lehetetlen kérés, egyetértek,
de hogy hangzik az AbiWord 1700 kilobájtja? Hasonlítsuk össze
az OpenOffice Writerrel, amelynek indításakor a rendszer
közel 12 000 KB-ot eszik. Amennyiben csak egy szövegszer-
kesztõre van szükséged és géped erõforrásai végesek, látogass
el a � http://www.abisource.com oldalra, ahonnan e nagyszerû
program egy ingyenes másolatát töltheted le.
E címen számos elõre fordított állomány érhetõ el, valószí-
nûleg nem sok tennivalód akad majd az üzembe helyezéssel.
Akik inkább forráskódból szeretnek dolgozni, néhány to-
vábbi lépésre lesz szükségük, de még így is nagyon egyszerû
az egész:

tar -xzvf abiword-1.0.2.tar.gz

cd abiword-1.0.2/abi

./autogen.sh

./configure

make

su -c make install

A telepítés befejeztével a program az abiword & paranccsal
indítható. Egy figyelmeztetés: az AbiWord indításakor foglal-
koznunk kell még egy gyakori kifogással a betûtípusokat
illetõen. Alapértelmezésben az AbiWord betûkészletei nem
szerepelnek az X betûkészlet-kiszolgáló listájában elérhetõ
betûtípusok között. Ezt az AbiWord az indításakor szóvá is
teszi. A program így is futni fog, csakhogy a vele kapott betûtí-
pusok nem lesznek elérhetõk. A hiba helyrehozásához a betû-
készletek elérési útvonalát egyszerûen hozzá kell adni az X
betûkészlet-kiszolgáló útvonallistájához (font path). A Red
Hat (vagy a hozzá hasonló) rendszeren a legegyszerûbb mód-
szer a chkfontpath parancs használata:

chkfontpath -a /usr/local/share/AbiSuite/fonts

service xfs restart

A fenti elérési útvonal azt feltételezi, hogy az AbiWordöt
forráskódból telepítettük. Más rendszereken a /etc/X11/fs/config

állomány szerkesztésére lehet szükség, ekkor az elérési útvo-
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nalat kézzel kell hozzáadnunk. Keressük meg azt a bekezdést,
ami így kezdõdik:

catalogue = \

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,

...

Figyeljetek arra, hogy az utolsót kivéve minden sor vesszõ-
vel végzõdik. Ha a betûtípusok elérési útvonalát kézzel adod
a listához, a második sortól kezdõdõen ne felejts el vesszõt
tenni a sorok végére, és az utolsóról eltávolítani. Ezután
indítsd újra az xfs szolgáltatást, majd az ablakkezelõ mun-
kafolyamatát.
Így már van egy pici, de ügyes ablakkezelõnk, egy apró, de
gyors böngészõprogramunk, valamint egy szerény, de haté-
kony szövegszerkesztõnk. Mit szólnátok egy teljes irodai
programcsomaghoz? Tekintetetekbõl azt olvasom ki, hogy azt
hiszitek, Chef Marcel túl sokat kóstolgatta a saját borát.
Vessetek hát egy pillantást a Siag Office nevû csomagra, amely-
nek neve a „Scheme in a grid” (Minta a hálóban) rövidítése.
Valóban nem túl találó név egy irodai csomag számára, de ez
az a program, amit kár lenne kihagynotok. Ez a jól összegyúrt
csomag tartalmaz többek között egy szövegszerkesztõt (ame-
lyet szerzõje csak Pathetic Writernek – szánalmas írónak – ne-
vez), egy táblázatkezelõt (Scheme in a grid) és egy Egon nevû
animációkészítõ programot. Rögtön az elején el kell monda-
nom, hogy a program az MS Word formátumát közvetlenül
nem támogatja. Ez sokakat elrettenthet, mások számára vi-
szont nem okoz gondot, hiszen az rtf formátum alkalmas
a dokumentumcserére. Szükségetek lesz a XawM programozói
könyvtárakra (ez egy Athena-megfelelõ könyvtár), a Mowitz

könyvtárakra (more widgets – vagyis még több bigyó), és végül
magának a Siag Office csomagnak a letöltésére és fordítására.
Bízzatok bennem: egyszerûbb a dolog, mint amilyennek lát-
szik, a csomagok a honlapról elérhetõk. Mindegyik üzembe
helyezhetõ a kicsomagolás-lefordítás hagyományos ötlépéses
eljárásával. Például a XawM könyvtárral a következõ lépé-
sekre van szükség:

tar -xzvf XawM-1.5u.tar.gz

cd XawM-1.5u

./configure

make

su -c make install

A három csomag telepítése után a pw paranccsal el kell
tudnotok indítani a szövegszerkesztõt, a siag paranccsal
pedig a táblázatkezelõt.
Korábban vizsgáltuk az egyes programok memóriaigényét,
nézzük, milyen igényt támaszt a rendszerrel szemben a
Pathetic Writer! Pereghetnek a dobok: a Pathetic Writert futtat-
va és egy egyhasábos cikket betöltve mindössze 1300 kilobájtot
használtam fel!
És tényleg: az IceWM, az AbiWord, a Pathetic Writer, a Siag
táblázatkezelõ, a Dillo böngészõ egyidejû futtatása egy
xterm-mel a memóriából még mindig csak kevesebb mint
32 MB-ot igényel. Vessetek egy pillantást a 4. képre, amelyen
ezekkel a pehelysúlyú programokkal telezsúfolt képernyõ-
kép látható.
Természetesen ha erõforrásaink korlátozottak, az alkalmazások
csak a teljes kép egy részét alkotják, hiszen bármelyik rend-
szercsomag alapértelmezett telepítése nagy valószínûséggel
egy sor felesleges szolgáltatást fog futtatni. Fel kell tennünk

magunknak a kérdést, hogy szükségünk van-e olyan progra-
mok futására, mint a Sendmail, az NFS, az Apache kiszolgáló
és a többi, ha számítógépünket munkaállomásként használjuk.
Egy ps axfw parancsot futtassatok, és döntsétek el, hogy
szükségetek van-e ezekre a szolgáltatásokra.
Mint láthatjátok, nincs szükség a legújabb, legnagyobb
vagy leggyorsabb gépre ahhoz, hogy tapasztalatot szerezze-
tek a Linux-rendszerrõl. Egyszerûen csak vennetek kell a
fáradságot, hogy a pillanatnyilag legnépszerûbb csomagok
mögé tekintsetek és feltegyétek magatoknak a kérdést:
valóban szükségem van erre a regimentnyi szolgáltatásra?
Gyakran a kisebb, a szerényebb bizonyul használhatóbbnak.
Mégis, ha a borokról van szó, egy szép testes pohárnyi sosem
árt. Habár, az a nagy pohár hatással lehet a teljesítményetekre
(a taxik az étterem elõtt fognak várakozni). Ürítsük poharain-
kat, és élvezzük ezt a nedût!
A következõ havi viszontlátásra! A votre santé! Bon appétit!

A cikkben szereplõ programok megtalálhatóak a 40. CD
Magazin/Fogado könyvtárában.
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4. kép Mindez kis helyen is elfér

Kapcsolódó címek
AbiWord-honlap � http://www.abisource.com
Dillo webböngészõ � http://dillo.cipsga.org.br
IceWM (Ice Window Manager) � http://www.icewm.org
Marcel „borlapja”
� http://www.marcelgagne.com/nfwine.html
Siag Office � http://siag.nu
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