Láttuk-hallottuk

A csomag elkészítésére az
ösztönzött, hogy számos
magyar Debian-felhasználóval együtt megkértem
azokat, akik .deb csomagokat tudnak készíteni, hogy
valaki hozza létre ezt a csomagot. Mivel erre nem került sor, egy karácsony utáni
napon, egy családi összejövetelt követõen, késõ este
ittam egy jó erõs kávét, és
mivel nem tudtam elaludni,
valami értelmessel próbáltam meg eltölteni az idõt. Így
született meg a saját deb-csomagom. Hozzáfogtam, hogy
megtanuljam, hogyan is kell deb-csomagokat készíteni
(ha valaki szintén meg szeretne próbálkozni vele, a
 http://people.debian.org/~jaldhar/make_package1.html
címrõl célszerû elindulnia). Ennek az lett az eredménye,
hogy hajnali öt órára be is fejeztem a magyarítás
elsõ változatát.
A csomag létrehozása során nehézséget jelentett, hogy
nem tudtam pontosan olyan módon összerakni, mint
ahogyan azt a hivatalos csomagokban megszokhattuk.
Egyrészt már a készítõi sem vállalták el, másrészt rengeteg idõbe került volna. Ennek ellenére másnapra sikerült
egy mind a formáját, mind a tartamát tekintve a hivatalos csomagoknak teljesen megfelelõ csomagot összerakni. A helyesírás-ellenõrzõ viszont pofonegyszerû volt,
csak fogtam a Debianban lévõ német magyarítás, és
egyszerûen átírtam.
Ezek után jött a dolog terjesztés része. Nagyon örültem,
hogy kész a csomag, viszont úgy gondoltam, nem leszek
önzõ, és megosztom a többi, e csomagra várakozóval is
(elvégre errõl szól a nyílt forráskód). Feliratkoztam a
magyar Debian-levelezõlistára, valamint a magyar OpenOffice.org-levelezõlistára, ezenkívül hírként is elküldtem
az általam ismert, hírbeküldési szolgáltatással is rendelkezõ, Debiannal is foglalkozó oldalakra (így értesülhetett
róla a Linuxvilág is). A  http://hup.hu-n erõs bírálatot
kaptam, hogy miért pont egy erõsen „warez” körökben
ismert ingyenes tárhelyre töltöttem fel, amiért akkor még
nagyon haragudtam, így visszanézve azonban ez csak
elõnyére vált a csomagoknak. Így mára állandó és biztonságos tárhelyük van, valamint apt-vel is elérhetõk.
Elsõként „szogi” segített ki, aki a rendszermagforgatásról
készített leírásom alkotásába is lelkesen besegített.
(Ezt a dokumentációt még mindig fejlesztgetem,
amennyire az idõm engedi. Ha valakit érdekel, a
 http://www.tar.hu/balihb/kernelforgatas címen elérhetõ. A  http://savannah.gnu.org-on sikerült regisztrálni
egy projektet, így már én magam tudtam a csomagokat
feltölteni. Ennek megfelelõen a csomagok telepítése
sokkal könnyebb lett. A /etc/apt/sources.list-hez hozzá
kell adni a következõ sort:
# deb http://savannah.nongnu.org/
download/ooodeb-hu ./
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OpenOffice.org Debian-csomagban

aztán az
# apt-get clean
# apt-get update
# apt-get install openoffice.orgspellcheck-hu
# apt-get -d install openoffice.orgl10n-hu
# dpkg --force-overwrite -i
/var/cache/apt/archives/openoffice.
org-l10n-hu_1.0.1-2_all.deb
parancsokkal települ minden, oda, ahova kell. Ez csak a
Sid esetén igaz, mert a Woodyban még nincs benne az
OpenOffice.org, így Woodynál a telepítés idejére vagy át
kell írni a sources.list-et Sidre, vagy hozzá kell adni egy
woodys OpenOffice.org-tükröt a sources.list-hez
( http://www.linux-debian.de/openoffice/mirrors.html).
A csomag csak a debianos OpenOffice.org-ra települ föl,
ha tehát az OpenOffice.org az office.fsf.hu-n megtalálható
telepítõvel van telepítve, azt érdemes elõtte letörölni.
Az, hogy a magyarítást a --force-overwrite
kapcsolóval kézzel kell telepíteni, ne tévesszen meg
senkit – a hivatalos csomagokat is így kell telepíteni.
Ha idõm engedi (valamint sikerül megtanulnom a GPG
használatát), ezek a csomagok valószínûleg a hivatalos
Debianba is be fognak kerülni, úgyhogy lehet, hogy már
nem kell sokáig szenvedni a sources.list módosítgatásával.
Szerencsére úgy tûnik, hogy egyelõre folytatni tudom a
csomag fejlesztését, így ha rajtam múlik, a Debian nem
marad többet OpenOffice.org-magyarítás nélkül.
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