
ltalában is elmondható,
hogy átfogó ismeretanyagot
kevés helyen találni, még

idegennyelven is. Átfogó alatt nem
csak azt értem, hogy az összes problé-
materületet érinti, de egyfajta gondol-
kodásmódot is kialakít az olvasóban
a UNIX rendszerekkel kapcsolatban.
A fentiek tudatában igen megörültem,
amikor a GNU/Linux rendszerek üze-
meltetése elsõ kötete megjelent. Végre
az elsõ olyan magyar nyelvû könyvet
tarthattam a kezemben, amely távolról
sem hasonlít a HOGYAN-ok és sza-
kácskönyvek családjára, ugyanakkor
a „pontszerûen” feltûnõ helyi problé-
mák megoldása esetén is kiválóan
alkalmazható.
Örömöm tovább folytatódott, ugyanis
a napokban érkezett meg a köny-
vesboltok polcaira a könyv második
kötete, amely a Linux/Unix hálózatok
üzemeltetésének bemutatását tûzte
ki céljául. Ezen alkalomból szeretném
röviden ismertetni a könyvel kapcso-
latos benyomásaimat.
A könyv nem kifejezetten azoknak
szól, akik csak „kattintgatni” szeretné-
nek, azaz akár otthon, akár a munka-
helyen egy már telepített Linuxon dol-
goznak, hanem inkább azoknak, akik
telepíteni, üzemeltetni szeretnék, azaz
elsõsorban rendszergazdáknak, illetve
megszállottaknak. Megszállottként
vagy rendszergazdaként sem csak
azok számíthatnak arra, hogy okosod-
nak a könyvbõl, akik már most is
profiként tengetik mindennapjaikat:
a könyv alapfilozófiája, hogy minden
esetben részletesen tárgyalja az alapo-

kat. Ha ezt megértettük,
csak ezután jöhet az
oda vonatkozó konkrét
ismeretanyag. 
Eddig azt hittem ma-
gamról, hogy „tapasz-
talt” rendszergazda, sõt
linuxfüggõ vagyok, de
a könyv olvasása során
rá kellett döbbennem,
hogy tévedtem: ismere-
teim hiányosak, lyuka-
sak. Amint tudom, más
is hasonlóan áll ezzel,
ugyanis a legfõbb hiá-
nyosság, amit már az
elején is említettem az,
hogy nem áll rendelke-
zésre átfogó ismeret-
anyag. Magam is úgy
tanultam, hogy napról-
napra folyamatosan
szembekerültem min-
denféle problémával,
megkerestem rá az arra (és csak
arra) vonatkozó választ, majd tovább-
repültem.
Aztán egy idõ után már elegendõen
szélesek voltak az emlékeim, hogy azt
(jóindulattal) ismeretanyagnak lehes-
sen nevezni. Egy ilyen folyamatnak
azonban sajátossága, hogy a megszer-
zett tudás hiányos, illetve számtalan
területen megalapozatlan. A könyv
kiválóan alkalmas ezeknek a terüle-
teknek a befoltozására, az ember isme-
reteinek valóban teljes körûvé tételére.
Pere László írása egyébként nem speci-
fikus. Ez egyrészt azt jelenti, hogy
nem tér ki mindenféle kisebb-nagyobb

csomagok, GNU/Linux megoldások
ismertetésére, ehelyett inkább a tradi-
cionálisabb, UNIX alatt is elérhetõ le-
hetõségeket ismerteti. A dolog másik
része az, hogy a bemutatás során
a rendszer vázára koncentrál a szerzõ.
Ez nem csak azért fontos, hogy
megértsük az alapokat, de ha eze-
ket a rendszereket ismerjük, szinte
egyáltalán nincs szükségünk
a „specialitásokra”.
Az olvasó további szerencséje, hogy
a könyv nem igazán épít más, elõzõ
anyagok ismeretére, illetve megemlíti
a hátlapon, hogy feltételezi Pere László

egyik korábbi könyvének, a Linux fel-
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Pere László: GNU/Linux rendszerek 
üzemeltetése I., II.
Linuxos rendszergazdaként az egyik legnagyobb fájdalmam, hogy
az üzemeltetés során felmerülõ problémák esetén csak az adott területre
vonatkozó elszórt ismeretanyagot találtam...
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használói ismeretek c. könyv elsõ
kötetének ismeretét, aki azonban lá-
tott már Linuxot, tudja mi az az egy
gyökerû fájlrendszer, vagy a befûzés
(mount), az enélkül is elboldogul.
Ha mégsem sikerülne azonnal
megértenünk, mit is akart mondani
nekünk tanítónk, még mindig ott
a második védelmi vonal, méghozzá
konkrét kidolgozott feladatok formá-
jában. Természetesen mindkét kötet
teljesen közérthetõ, de sok esetben
a feladatok lerövidíthetik a megértés
folyamatát.
Mielõtt a könyvek tartalmából sze-
mezgetnénk, még egy utolsó meg-
jegyzést: ez az eddigi elsõ könyv,
amely ésszerûen és pontosan hasz-
nálja a magyarításokat. Szinte mind-
egyik szakkiadó törekszik arra,
hogy minden egyes kifejezést ma-
gyarra fordítson. Ezzel csupán annyi
a baj, hogy csak a legritkább esetben
sikerül eltalálniuk a célt, jellemzõen
a lefordított szó nem fedi az eredetit,
de ha fedi is, általában nem lehet tud-
ni, hogy az mire utal, minek lehet
a fordítása. Pere László azonban kitû-
nõ érzékkel él a lefordított kifejezések-
kel, az általam angolul ismert kifejezé-
sekre azonnal ráismerek a magyar
megfelelõ (esetleg szövegkörnyezet)
elolvasása után.

Az elsõ kötet
Az elsõ kötet tehát a Linux rendsze-
rek általános felépítését és belsõ
mûködését mutatja be.
A lemezrészek (partíciók), azok
linuxos viselkedésének bemutatása
után a szerzõ egy hasonló terjedelmû
részt szán a lemezrészek felett lévõ
állományrendszerek ismertetésére
szót ejtve a leggyakoribb típusokról,
kellõen részletesen elmagyarázva
azok felépítését, mûködését, amely
elengedhetetlen a késõbbi problémák
megértése érdekében.
Ezt követi az állományrendszerek
beillesztésével kapcsolatos leírás.
Itt egy kicsit „operatívabb síkra lép”
a szerzõ: megkezdõdik a rendszer
mûködésének bemutatása, elsõ lépés-
ként a rendszerindítás folyamatával,
a rendszermag betöltésével, valamint
a gyakoribb rendszertöltõk ismerteté-
sével. Az életeben is úgy van, hogy
a rendszertöltés következõ eleme az
egyes rendszerszolgáltatások indítása.
Ezt a szerzõ is követi a Linuxra jellem-

zõ futási szintek fogal-
mának, jellemzõinek
bemutatásával. Ha már
elindult a rendszerünk,
nyilván használni szeret-
nénk, aminek elenged-
hetetlen feltétele, hogy
legyenek felhasználói
fiókjaink.
A szerzõ nem akármi-
lyen részletességgel ve-
ti bele magát a téma is-
mertetésébe: nem (csak)
arról ír, hogy hogyan
kell felhasználót létre-
hozni, de módszeresen
elemzi a felhasználói
adatbázisokat, a cso-
portok kezelését, az
árnyékjelszórendszert,
stb. És akkor még nem
is beszélt semmi többrõl,
ugyanis a bejelentkezés
folyamata, az azonosítás,
a PAM rendszer, a felhasználó lehe-
tõségeinek beállítása a következõ
terjedelmes fejezet témája. Az ezt
követõ, mintegy száz oldal a program-
csomagnak lett szentelve. Nemcsak
a két legelterjedtebb csomagkezelõ-
rendszert (rpm, deb) ismerhetjük meg,
de megtanulhatunk forráskódot fordí-
tani, és a programcsomagokkal végez-
hetõ egyéb mûveletekben is jártassá-
got szerezhetünk. Ma már tudjuk,
hogy az operációs rendszer nem is
nevezhetõ annak grafikus felület nél-
kül, ezért az utolsó fejezet az X kiszol-
gáló és a grafikus felület mûködését,
mûködtetését taglalja, tetemes részt
szentelve az X beállításainak.

A második kötet
A második kötet a bevezetést köve-
tõen a hálózatok üzemeltetéséhez
szükséges alrendszerek ismertetésé-
vel kezdõdik. A következõ fejezet
egy kicsit kakukktojásként hat,
de mindenképp nagyon fontos:
a rendszermag újrafordításának
fortélyaival és a magmodulok kezelé-
sének módjaival találkozhatunk.
A negyedik fejezet pedig már igazán
a hálózatokról szól, méghozzá
a protokollok ismertetésének szintjé-
rõl indulva, az útválasztó táblázato-
kon keresztül egészen a konkrét,
terjesztésfüggõ beállítóprogramokig.
Ha már van hálózatunk, következhet
a hálózati szolgáltatások ismertetése,

itt is egészen a protokollszintrõl
indulva, megismerve a TCP, UDP

protokollok lelkivilágát, az inetd

szuperkiszolgálót, a névkiszolgá-
lók szerepét, valamint a DHCP

rendszer mûködését. Bár nem
hackereknek szóló kézikönyvet tart
az olvasó a kezében, mégis egy
teljes fejezet van benne a hálózati
lehallgatás gyakorlatáról. Ez termé-
szetesen egyrészt védelmi célzatú,
másrészt szükségünk lehet rá hiba-
keresés, illetve a mûködés megfigye-
lésének céljából.
A hálózat természetesen attól hálózat,
hogy több gép, illetve több alhálózat
alkotja. Az ilyen „kisebb” hálózatok
„logikai” összekapcsolásának módjait
ismerteti az utolsó elõtti fejezet, nem
feledve a különbözõ biztonsági meg-
fontolásokat. Végezetül a leggyako-
ribb hálózati szolgáltatásokat ismer-
hetjük meg, mint például az NFS

kiszolgáló, FTP, HTTP kiszolgálók,
SMTP alapú levelezés, vagy épp
a NIS felhasználói adatbázis.
Tanítani nehéz... Pere László azon-
ban már bizonyított a felsõoktatásban,
és az ott szerzett tapasztalatát láthat-
juk viszont a GNU/Linux rendsze-
rek üzemeltetése c. sorozat minden
egyes lapján.
Elõismeretektõl függetlenül min-
denkinek bátran ajánlom.

Komáromi Zoltán
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