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Mustra

Linux: felhasználói ismeretek I. és II.

S

zerencsére egyre többen meg
akarnak ismerkedni kedvenc
rendszerünkkel. Az ismerkedésben viszont komoly nehézséget
jelent az elérhetõ segítség hiánya. Az
angol vagy német nyelvû irodalomhoz
képest rendkívül le vagyunk maradva.
Vannak azonban kiadványok, melyek
kézenfogják az olvasót, és érthetõ
stílusban tanítják a GNU/Linux-rendszerek használatának alapjait. Pere
László két könyve is ezek közé tartozik.
A szerzõ több éve oktatja a Linux használatát, mely az összeállított anyagon is
meglátszik. A cél elsõsorban egy olyan
jól használható tankönyv létrehozása
volt, amibõl (akár egyedül, akár tanfolyam keretében) bárki elindulhat a
profi felhasználóvá válás rögös útján.
Az egyes témákra sajnos gyakran csak
rövid bekezdések jutottak, a könyvek
mentségére legyen szólva, hogy a kötetenként 250 oldalba ennél több nem is
igen fér bele.
Mint minden rendes linuxos könyv,
A Linux: felhasználói ismeretek elsõ
kötete is a karakteres felülettel kezd,
elmagyarázza a könyvtárszerkezeteket,
majd a héjak használatával foglalkozik,
továbbá a héjprogramok lelkivilágával
– elég részletesen ahhoz, hogy az érdeklõdõk akár kisebb héjprogramokat írjanak. Fontos szempont, amit gyakran
elfelejtenek a szerzõk, hogy a felhasználó kapcsolatot szeret, sõt akar tartani
munkatársaival, barátaival. A kötet ennek mikéntjét is körbejárja (üzenetek,
beszélgetés, információkérés stb.).
Elõnye a könyvnek, hogy komoly anyagot igyekszik érinteni, amikor a hálózatok témájára is kitér, de (ismét a terjedelem miatt) csupán az alapokra és a
fontosabb felhasználásokra tér ki. Ez kiemelten igaz a grafikus felületekkel foglalkozó részre, hiszen tízegynéhány oldalban nem lehet részletesen leírni egy
teljes X Window-beállítást. A szerzõ
elmondása szerint a komolyabb anyagrészeket a rendszergazdáknak szánt
köteteibe tervezi, melyek valamikor
2003 második felében kerülnek csak a
polcokra. És a végére egy kis érdekesség
is került: harmincoldalnyi bevezetõt
kapunk a LaTex világába.
A második kötet már komolyabb területre
hajózik. Az adatokkal és azok kezelésével
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foglalkozik a szerzõ, könyve itt is elsõsorban átgondolt tananyag benyomását kelti,
semmint ismeretterjesztõ könyvét. Ez
szerintem elõny, de a szerkezetbõl következik az is, hogy a könyvet tanfolyami
anyagként érdemes végigrágni. Hogy
mire is gondolok? Az emberek általában
táblázatkezelõket használnak mindenféle
számításhoz, míg a GNU-rendszerek
nagy többségében található egy bc nevû
„számológép”, ami akár programozható
és rengeteg egyéb szolgáltatása van. Ha
nem nõttünk hozzá a grafikus felülethez,
remek eszközzé válhat.

A bc elemzése után már egyértelmûen
adatkezeléssel és -feldolgozással találkozunk. Egyrészt az awk programot
ismerhetjük meg (ez egy héjprogramokhoz remekül használható „programértelmezõ”, amellyel komolyabb szöveges
és számítási feladatokat is végezhetünk),
majd a PostgreSQL rendszert. Ez utóbbiról lapunk hasábjain is részletes bevezetõt olvashatunk Nyíri Imre tollából
(48–51. oldal), úgyhogy bõvebb kifejtésétõl eltekintek.
Röviden összefoglalva: az elsõ kötetet
mindenkinek ajánlom, aki tényleg meg
szeretne ismerkedni a Linuxszal, nemcsak kattintgatva, de a színfalak mögé
nézve is; a második kötetet pedig mindenkinek javaslom, aki azt tervezi, hogy
Linux alatt fog programozni, illetve azok
számára, akik linuxos felületen adatokkal dolgoznak.
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