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AjánlásAjánlás

A dokumentációt azoknak ajánlanám elsősorban, akik érdeklődnek az új dolgok, és a kihívásokA dokumentációt azoknak ajánlanám elsősorban, akik érdeklődnek az új dolgok, és a kihívások
után. Azok, akik inkább várnak, hogy a dolgok megoldódjanak, azok most tegyék le a kézikönyvetután. Azok, akik inkább várnak, hogy a dolgok megoldódjanak, azok most tegyék le a kézikönyvet
és  dőljenek  hátra.  Hogy  miért?  Mert  a  dokumentáció,  egy  új  és  más  világba  kalauzol  elés  dőljenek  hátra.  Hogy  miért?  Mert  a  dokumentáció,  egy  új  és  más  világba  kalauzol  el
bennünket,  és  az  olvasása  odafigyelést  igényel,  hogy  az  itt  szerzett  ismereteket  majd  abennünket,  és  az  olvasása  odafigyelést  igényel,  hogy  az  itt  szerzett  ismereteket  majd  a
gyakorlatban  is  alkalmazni  tudjuk.  Segítségével  olyan  dolgokat  tudhatunk  meg,  amivelgyakorlatban  is  alkalmazni  tudjuk.  Segítségével  olyan  dolgokat  tudhatunk  meg,  amivel
egyszerűbbé  tehetjük  a  számítógépünk  használatát  és  így  a  mindennapi  cyber  életünket  isegyszerűbbé  tehetjük  a  számítógépünk  használatát  és  így  a  mindennapi  cyber  életünket  is
megkönnyítjük, de ez a kézikönyv szerkezetéből kifolyólag akár oktatási vagy tanulási célra ismegkönnyítjük, de ez a kézikönyv szerkezetéből kifolyólag akár oktatási vagy tanulási célra is
használható. használható. 

"Bármit tanulsz, magadnak tanulod""Bármit tanulsz, magadnak tanulod"

PetroniusPetronius
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1.  1.  BevezetésBevezetés

1.1.  1.1.  A dokumentum felhasználási feltételeiA dokumentum felhasználási feltételei

A  dokumentum  a  A  dokumentum  a  blackPanther OSblackPanther OS  tulajdona,   tulajdona,  a  szerző  engedélye  nélküli  felhasználása,a  szerző  engedélye  nélküli  felhasználása,

módosítása, szerkesztése a szerzői jogok megsértését vonja maga után!módosítása, szerkesztése a szerzői jogok megsértését vonja maga után!

1.2.  1.2.  A blackPanther OS felhasználási feltételeiA blackPanther OS felhasználási feltételei

A gyártó és a fejlesztők semmilyen garanciát,  továbbá a rendszer vagy a szoftverekA gyártó és a fejlesztők semmilyen garanciát,  továbbá a rendszer vagy a szoftverek
használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, felelősséget nem vállalnak. használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, felelősséget nem vállalnak. ÍgyÍgy
bárki  ezen  feltétel  megértése  mellett,  saját  felelősségére  használja  fel  a  következőbárki  ezen  feltétel  megértése  mellett,  saját  felelősségére  használja  fel  a  következő
pontok figyelembevételével.pontok figyelembevételével.

•• Magánszemély esetén a felhasználás feltételeiMagánszemély esetén a felhasználás feltételei    

A  A  blackPanther OSblackPanther OS -t  minden  magánszemély  szabadon  letöltheti  és  használhatja,-t  minden  magánszemély  szabadon  letöltheti  és  használhatja,

másolhatja tetszőleges  másolhatja tetszőleges  mennyiségbenmennyiségben, vagy odaadhatja bárkinek minden következmény és, vagy odaadhatja bárkinek minden következmény és
jogsértésjogsértés nélkül.  ( nélkül.  (Amennyiben  számítógépen  kereskedelmi  forgalomba  kívánja  hozni,  aAmennyiben  számítógépen  kereskedelmi  forgalomba  kívánja  hozni,  a
tulajdonos írásos engedélyével jogszerűen megteheti mint asztali operációs rendszer.tulajdonos írásos engedélyével jogszerűen megteheti mint asztali operációs rendszer.))

•• ForgalmazásForgalmazás    

A A blackPanther OSblackPanther OS  felhasználási feltételeit a tulajdonos szabályozza,  felhasználási feltételeit a tulajdonos szabályozza, a változtatás jogáta változtatás jogát

fenntartja.fenntartja.

•• Oktatási intézményeknek Oktatási intézményeknek     

Minden  oktatási  intézmény,  szabadon  felhasználhatja  a  Minden  oktatási  intézmény,  szabadon  felhasználhatja  a  blackPanther OSblackPanther OS -t,  és  az-t,  és  az

„Education” verzióval járó támogatásokat díjtalanul igénybe veheti. „Education” verzióval járó támogatásokat díjtalanul igénybe veheti. 

•• VállalkozásokVállalkozások    
Minden  vállalkozás,  cég  szabadon  felhasználhatja  és  tetszőleges  számban  telepítheti  aMinden  vállalkozás,  cég  szabadon  felhasználhatja  és  tetszőleges  számban  telepítheti  a

blackPanther OSblackPanther OS -t ha a felhasznált kiadás egyedi licencben másként nem rendelkezik.-t ha a felhasznált kiadás egyedi licencben másként nem rendelkezik.

((a gyártó a felhasználási feltételek változtatási jogát közületek esetében fenntartja.)a gyártó a felhasználási feltételek változtatási jogát közületek esetében fenntartja.)

A feltételeket tudomásul veszem és elfogadom és ezek tudatában használom fel a A feltételeket tudomásul veszem és elfogadom és ezek tudatában használom fel a blackPanther OSblackPanther OS -t.-t.
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1.3.  1.3.  A dokumentum használata (ha tetszik, előszó)A dokumentum használata (ha tetszik, előszó)

E  dokumentum  segít  abban,  hogy  a  felhasználó  megismerhesse  aE  dokumentum  segít  abban,  hogy  a  felhasználó  megismerhesse  a

blackPanther OSblackPanther OS  alapjait,  a   alapjait,  a  WindowsWindows    --    alal     való  hasonlóságokat  és  attól  való való  hasonlóságokat  és  attól  való

eltéréseket,  valamint  közelebbről  bemutatja  a  eltéréseket,  valamint  közelebbről  bemutatja  a  blackPanther OSblackPanther OS -t.  Ez  a-t.  Ez  a

dokumentum úgy van felépítve, hogy a kezdők - aki még a számítástechnikával vagydokumentum úgy van felépítve, hogy a kezdők - aki még a számítástechnikával vagy
WindowsWindows    --    alal     sem foglalkozott túl sokat -, és akik szeretnék jobban megismerni a számítástechnika sem foglalkozott túl sokat -, és akik szeretnék jobban megismerni a számítástechnika
világát,  azoknak  is  hasznosvilágát,  azoknak  is  hasznos információval  szolgáljon.  Ez  egy  igen  nehéz  feladat,  emiatt  a információval  szolgáljon.  Ez  egy  igen  nehéz  feladat,  emiatt  a
dokumentum rengeteg jelet és külső-belső hivatkozást tartalmaz, hogy minél jobban igazodhasson adokumentum rengeteg jelet és külső-belső hivatkozást tartalmaz, hogy minél jobban igazodhasson a
legtöbb felhasználó igényéhez.legtöbb felhasználó igényéhez.

Minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy bárki élvezhesse ezen dokumentum előnyeit. (Minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy bárki élvezhesse ezen dokumentum előnyeit. (NohaNoha
az igazán profiknak legfeljebb a külső hivatkozásokban lesz némi újdonság.az igazán profiknak legfeljebb a külső hivatkozásokban lesz némi újdonság.) Éppen ezért számos) Éppen ezért számos
látványos színkód szerepel ebben a dokumentumban is, mely azt mutatja meg, hogy kinek ajánljuklátványos színkód szerepel ebben a dokumentumban is, mely azt mutatja meg, hogy kinek ajánljuk
az adott tartalmat, vagy kinek ajánlatos elolvasni. (Különösen ügyeltünk rá, hogy annak is segítsenaz adott tartalmat, vagy kinek ajánlatos elolvasni. (Különösen ügyeltünk rá, hogy annak is segítsen
ez  a  dokumentáció,  aki  már  megvan  „fertőzve”  Microsoft  ez  a  dokumentáció,  aki  már  megvan  „fertőzve”  Microsoft  WindowsWindows  operációs  rendszeoperációs  rendsze    rere     által. által.
Tisztában vagyunk vele, hogy az átlagfelhasználók el sem tudják képzelni a számítástechnikát és aTisztában vagyunk vele, hogy az átlagfelhasználók el sem tudják képzelni a számítástechnikát és a
számítógép használatot Windows nélkül, holott a számítástechnika igen csak kis részét képezi magaszámítógép használatot Windows nélkül, holott a számítástechnika igen csak kis részét képezi maga
a a WindowsWindows. . 

A rossz  informatikai  képzés,  hibás  kormányzati  döntések  és  a  korrupció  miatt,  gyakorlatilag  aA rossz  informatikai  képzés,  hibás  kormányzati  döntések  és  a  korrupció  miatt,  gyakorlatilag  a
legtöbb számítástechnikai eszköz – desktop pc – esetén domináló legtöbb számítástechnikai eszköz – desktop pc – esetén domináló WindowsWindows miatt  a  legtöbbmiatt  a  legtöbb
ember úgy gondolhatja, hogy más operációs rendszer nem is létezik, pedig aember úgy gondolhatja, hogy más operációs rendszer nem is létezik, pedig a blackPanther  OSblackPanther  OS
is már több mint 16 éve elérhető bárki számára. Ha egy átlagember belegondol, hogy vajon az autóis már több mint 16 éve elérhető bárki számára. Ha egy átlagember belegondol, hogy vajon az autó
hifijében, a DVD lejátszójában, Router-ben, stb., egyáltalán van-e valamilyen rendszer – igen vanhifijében, a DVD lejátszójában, Router-ben, stb., egyáltalán van-e valamilyen rendszer – igen van
és szinte kizárt, hogy az egy és szinte kizárt, hogy az egy WindowsWindows  legyen, bár mióta ez a dokumentum készül, már jelentek meglegyen, bár mióta ez a dokumentum készül, már jelentek meg
beágyazott  Microsoft  termékek  is,  mégis  az  elterjedtségük  elenyésző  még ma  is.  A beágyazottbeágyazott  Microsoft  termékek  is,  mégis  az  elterjedtségük  elenyésző  még ma  is.  A beágyazott
rendszereken és a mobil eszközökön az Android rendszer dominál, ami egy Linux alapú rendszer,rendszereken és a mobil eszközökön az Android rendszer dominál, ami egy Linux alapú rendszer,
éppúgy, mint a blackPanher OS rendszerünk.éppúgy, mint a blackPanher OS rendszerünk.

Számos különféle jelölés található a dokumentumban - amelyek azt mutatják, hogy kinek szánjuk,Számos különféle jelölés található a dokumentumban - amelyek azt mutatják, hogy kinek szánjuk,
vagy egyszerűen csak a jó átláthatóság kedvéért bizonyos dolgokat ki szerettünk volna emelni egyvagy egyszerűen csak a jó átláthatóság kedvéért bizonyos dolgokat ki szerettünk volna emelni egy
színnel – melyek magyarázatát itt olvashatod:színnel – melyek magyarázatát itt olvashatod:

•• Fekete színnel van jelölve az, amit mindenkinek ajánlott elolvasni. Bár akinek ez már unalmas, azFekete színnel van jelölve az, amit mindenkinek ajánlott elolvasni. Bár akinek ez már unalmas, az
nyugodtan ugorja át.nyugodtan ugorja át.

•• Bíbor színneBíbor színnell jelölt  mondatok,  olyan információkat  tartalmaz,  amelyet  nem kell  feltétlenül  tudni jelölt  mondatok,  olyan információkat  tartalmaz,  amelyet  nem kell  feltétlenül  tudni
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ahhoz, hogy az ember elboldoguljon a ahhoz, hogy az ember elboldoguljon a blackPanther OSblackPanther OS  világában, viszont érdemes elolvasni világában, viszont érdemes elolvasni

annak aki gyakorlatot akar szerezni.annak aki gyakorlatot akar szerezni.

•• Vastag  Vastag  és/vagy piros  színnel olyan  tartalmat  emeltünk  amire  különösen  figyelnie  kell  a olyan  tartalmat  emeltünk  amire  különösen  figyelnie  kell  a
felhasználónak, vagy nagyon fontos információkat tartalmaz.felhasználónak, vagy nagyon fontos információkat tartalmaz.

•• Dőlt, narancs színnelDőlt, narancs színnel,, az ami „csak erős idegzetűeknek”  az ami „csak erős idegzetűeknek” (haladó vagy gyakorlott felhasználóknak) (haladó vagy gyakorlott felhasználóknak) ésés

olyanoknak ajánlott, akik tényleg ismerni akarják a olyanoknak ajánlott, akik tényleg ismerni akarják a blackPanther OSblackPanther OS -t. Továbbá ez a szín jelzi-t. Továbbá ez a szín jelzi

azt is, hogy az adott beállításokkal adatokat lehet veszteni, vagy ideiglenesen működésképtelennéazt is, hogy az adott beállításokkal adatokat lehet veszteni, vagy ideiglenesen működésképtelenné
lehet  tenni  a  rendszer  bizonyos  részét/részeit.  Aki  szerint  az  egér  elengedhetetlen  és  nemlehet  tenni  a  rendszer  bizonyos  részét/részeit.  Aki  szerint  az  egér  elengedhetetlen  és  nem
szerkesztette még a szerkesztette még a WindowsWindows regisztrációs adatbázist  regisztrációs adatbázist (regedit)(regedit), nem tudja mi az a script, nem hozott, nem tudja mi az a script, nem hozott
még létre batch még létre batch fájltfájlt, és nem ismeri a DOS parancsokat, és úgy érzi, hogy ismeri a , és nem ismeri a DOS parancsokat, és úgy érzi, hogy ismeri a WindowsWindows    --    tt    , annak, annak
nem javasoljuk anem javasoljuk a vörös betűs részek vörös betűs részek olvasását. olvasását.

•• Aláhúzott,  kék  betűkkelAláhúzott,  kék  betűkkel     lettek  jelölve  azok a  számítástechnikai  kifejezések,  melyeket  fontosnak lettek  jelölve  azok a  számítástechnikai  kifejezések,  melyeket  fontosnak
tartottunk és e dokumentumban meg is magyaráztuk a jelentésüket. Ha az olvasó nem ismeri ezekettartottunk és e dokumentumban meg is magyaráztuk a jelentésüket. Ha az olvasó nem ismeri ezeket
a kifejezéseket, rájuk kattintva megvilágítjuk neki. Igyekeztünk minél több ilyet alkalmazni.a kifejezéseket, rájuk kattintva megvilágítjuk neki. Igyekeztünk minél több ilyet alkalmazni.

•• Aláhúzott, zöld színnelAláhúzott, zöld színnel     ugyanaz volt a célunk, mint a kék színnel, csakhogy ezek a hivatkozások ugyanaz volt a célunk, mint a kék színnel, csakhogy ezek a hivatkozások
nem a dokumentumban, hanem az interneten kaptak helyet.nem a dokumentumban, hanem az interneten kaptak helyet.

•• Aláhúzott,  dőlt,  zöld  színnelAláhúzott,  dőlt,  zöld  színnel     angol  nyelvű  internetes  hivatkozás,  mely  szintén  csak  „csak  erős angol  nyelvű  internetes  hivatkozás,  mely  szintén  csak  „csak  erős
idegzetűeknek ajánlott”.idegzetűeknek ajánlott”.

•• blackPanther OSblackPanther OS -ként  van  jelölve  a  design,  egyediség,  no  meg  egy  kis  poén  kedvéért  az-ként  van  jelölve  a  design,  egyediség,  no  meg  egy  kis  poén  kedvéért  az

operációs rendszeroperációs rendszer neve: feketePárduc Operációs Rendszer. neve: feketePárduc Operációs Rendszer.

•• F2F2 -ként van jelölve a billentyűzet valamely gombja. A példában itt az „F2” értelemszerűen.-ként van jelölve a billentyűzet valamely gombja. A példában itt az „F2” értelemszerűen.

•• Start..Start.. -ként vagy -val van jelölve a monitoron megjelenő gomb, menüpont. Például a tálcán lévő-ként vagy -val van jelölve a monitoron megjelenő gomb, menüpont. Például a tálcán lévő

„Start..”-menü. Az egymásba ágyazott menüelemek „>” jellel vannak elválasztva.„Start..”-menü. Az egymásba ágyazott menüelemek „>” jellel vannak elválasztva.

•• A jelszó megjegyzéseA jelszó megjegyzése -ként  van jelölve a jelölőnégyzet,  vagy a választógomb.  Például  „a  jelszó-ként  van jelölve a jelölőnégyzet,  vagy a választógomb.  Például  „a  jelszó

megjegyzése” jelölőnégyzet.megjegyzése” jelölőnégyzet.

•• FókuszálásFókuszálás -ként van jelölve a fül. Például a „fókuszálás” fül a dialógus-ablakon.-ként van jelölve a fül. Például a „fókuszálás” fül a dialógus-ablakon.

a Szerkesztőa Szerkesztő
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2.  2.  A blackPanther OS általános bemutatásaA blackPanther OS általános bemutatása
A  fejlesztés  irányelve  egy  olyan  operációs  rendszer  létrehozása  amely  ötvözi  aA  fejlesztés  irányelve  egy  olyan  operációs  rendszer  létrehozása  amely  ötvözi  a
közismert  rendszerek  tulajdonságait  egy  közismert  rendszerek  tulajdonságait  egy  WindowsWindows    --    hozhoz     közeli  környezetben,  ezzel közeli  környezetben,  ezzel
elmosva  az  erős  kontrasztot  az  operációs  rendszerek  között.  Természetesen  ez  azelmosva  az  erős  kontrasztot  az  operációs  rendszerek  között.  Természetesen  ez  az
irányelv  segítheti  a  zökkenőmentes  átállást  a  irányelv  segítheti  a  zökkenőmentes  átállást  a  WindowsWindows rendszerekről  egy  stabil rendszerekről  egy  stabil

biztonságos, vírus mentes és kevésbé sérülékeny környezetbe.biztonságos, vírus mentes és kevésbé sérülékeny környezetbe.

A A blackPanther OSblackPanther OS  fejlesztése 2002. végén indult bármilyen támogatás vagy külső segítség nélkül. Az fejlesztése 2002. végén indult bármilyen támogatás vagy külső segítség nélkül. Az

első ~180 MB-os v1.0-s Live CD változat  2003.-ban vált elérhetővé a felhasználók számára. első ~180 MB-os v1.0-s Live CD változat  2003.-ban vált elérhetővé a felhasználók számára.     

A következő v4.0 verzió (2004..) már jelentős változásokon és lényeges növekedésen ment át. A lemez méreteA következő v4.0 verzió (2004..) már jelentős változásokon és lényeges növekedésen ment át. A lemez mérete
elérte az ~500 MB-ot, de amiben főleg kitűnt előző kisebb testvérétől az az volt, hogy telepíthetővé vált aelérte az ~500 MB-ot, de amiben főleg kitűnt előző kisebb testvérétől az az volt, hogy telepíthetővé vált a
merevlemezre, megtartva a Live CD pozitív tulajdonságait. (Live CD egy olyan lemezkép amely indításakor,merevlemezre, megtartva a Live CD pozitív tulajdonságait. (Live CD egy olyan lemezkép amely indításakor,
telepítés nélkül is teljes értékű, használható rendszert kapunk.)telepítés nélkül is teljes értékű, használható rendszert kapunk.)

Ezután  megjelenő v4.1verzió  (2005.)  a  felhasználók  észrevételei  alapján  készített  javított  változat,  de  aEzután  megjelenő v4.1verzió  (2005.)  a  felhasználók  észrevételei  alapján  készített  javított  változat,  de  a
rendszerbe már integráltuk az új programokat így a lemez mérete ismét jócskán ~100 MB-tal megnőtt. Arendszerbe már integráltuk az új programokat így a lemez mérete ismét jócskán ~100 MB-tal megnőtt. A
rengeteg program, verzióváltások egy újabb széria a v4.2 kiadását tette szükségessé 2005. második felében,rengeteg program, verzióváltások egy újabb széria a v4.2 kiadását tette szükségessé 2005. második felében,
amivel már előkészítettük a v5.x sorozatot vagy az arra való zökkenőmentesebb frissítést. amivel már előkészítettük a v5.x sorozatot vagy az arra való zökkenőmentesebb frissítést. 

A blackPanther OS-ben az alapértelmezett munkakörnyezet, a KDE fejlődése lehetővé tette 2009-re, hogyA blackPanther OS-ben az alapértelmezett munkakörnyezet, a KDE fejlődése lehetővé tette 2009-re, hogy
egy olyan egy olyan korszerűkorszerű operációs rendszert adjunk ki, ami a kornak és az elvárásoknak megfelelő környezetet operációs rendszert adjunk ki, ami a kornak és az elvárásoknak megfelelő környezetet
biztosított minden felhasználónak a v9.1 verziótól kezdve. biztosított minden felhasználónak a v9.1 verziótól kezdve. 

2010-ben komoly teljesítmény növekedés mellett, javítottuk a grafikai megjelenést. A telepíthető csomagok2010-ben komoly teljesítmény növekedés mellett, javítottuk a grafikai megjelenést. A telepíthető csomagok
már elérték a 12.000-es darabszámot. már elérték a 12.000-es darabszámot. 

2011-re ténylegesen ötvözve lettek a más disztribúciók legjobb tulajdonságai, és a megjelenésben a sötétebb2011-re ténylegesen ötvözve lettek a más disztribúciók legjobb tulajdonságai, és a megjelenésben a sötétebb
témák mellett a v11.1 kiadásra került. témák mellett a v11.1 kiadásra került. 

Erre a változatra lett építve a 11.1.2 bővített kiadása, és a felhasználók számára elérhető lett 2013-ban.Erre a változatra lett építve a 11.1.2 bővített kiadása, és a felhasználók számára elérhető lett 2013-ban.

2015 évben a nagy sikerű v14.1 (Walking Dead) debütált, amelybe már bekerültek a KDE4 sorozatot felváltó2015 évben a nagy sikerű v14.1 (Walking Dead) debütált, amelybe már bekerültek a KDE4 sorozatot felváltó
Plasma5 elemek is. 2016 elején vált elérhetővé a 14.1.2 és a 14.1.3 frissített kiadások.Plasma5 elemek is. 2016 elején vált elérhetővé a 14.1.2 és a 14.1.3 frissített kiadások.

2016 közepén megjelent a 2016 közepén megjelent a v16.1.v16.1.x x változatok, teljes Plasma 5 munkakörnyezettel. változatok, teljes Plasma 5 munkakörnyezettel. 

2017 közepén jelent meg a 2017 közepén jelent meg a v16.2SEv16.2SE (Silent Killer) aminél már alkalmazzuk a havi kiadású ISO frissítéseket. (Silent Killer) aminél már alkalmazzuk a havi kiadású ISO frissítéseket.
Tehát  a  felhasználó  mindig  a  legfrissebb,  frissített  ISO telepítőt  töltheti  le,  mert  mi  már  telepítettük  aTehát  a  felhasználó  mindig  a  legfrissebb,  frissített  ISO telepítőt  töltheti  le,  mert  mi  már  telepítettük  a
szükséges és kritikus frissítéseket, javításokat. szükséges és kritikus frissítéseket, javításokat. 

A fejlesztés alatt levő jelenlegi változat a v17.1 (Renegade) ami 2018 közepére várható.A fejlesztés alatt levő jelenlegi változat a v17.1 (Renegade) ami 2018 közepére várható.
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2.1.  2.1.  A Windows és a  blackPanther  OS közötti  különbségek,A Windows és a  blackPanther  OS közötti  különbségek,
hasonlóságokhasonlóságok

A  A  blackPanther OSblackPanther OS -nek-nek a  rendszermagja a  rendszermagja a  Linux-kernel,  aminek  forráskódja  is a  Linux-kernel,  aminek  forráskódja  is

elérhető. elérhető. Nyílt forráskód*Nyílt forráskód* Ez teszi lehetővé a rendszergazda számára, hogy bármikor új Ez teszi lehetővé a rendszergazda számára, hogy bármikor új
binárissá fordítsa.  binárissá fordítsa.  A A WindowsWindows    --    bólból      talán mindenki számára ismert kerneltalán mindenki számára ismert kernel.dll esetében.dll esetében
nem  lehetséges,  a  nem  lehetséges,  a  Zárt  forráskódjaZárt  forráskódja miatt miatt.  A  blackPanther  OS  esetében,  bárki.  A  blackPanther  OS  esetében,  bárki

elkészítheti  akár  a  saját  elkészítheti  akár  a  saját  hardverhardver-konfigurációjához  illő  rendszermagot  is.  -konfigurációjához  illő  rendszermagot  is.  /A  kernel  korszerű/A  kernel  korszerű
felépítése és a hardverek drasztikus fejlődése miatt ma már nincs  felépítése és a hardverek drasztikus fejlődése miatt ma már nincs  nagy jelentőségenagy jelentősége// Ez korábban Ez korábban
jelentős erőforrás megtakarítást jelentett, mivel csak annak a driver-nek kellett a memóriában jelentős erőforrás megtakarítást jelentett, mivel csak annak a driver-nek kellett a memóriában   - akár- akár
csak a merevlemezencsak a merevlemezen - lenni, amelyre épp szükség volt. - lenni, amelyre épp szükség volt. Ezen felül az egyéni binárissá fordítás Ezen felül az egyéni binárissá fordítással asal a
kernel-t  kimondottan  kernel-t  kimondottan  az  adott  gépre  az  adott  gépre  lehetett  optimalizálehetett  optimalizálni,  amivel  sebességnövekedést  lehetettlni,  amivel  sebességnövekedést  lehetett
elérni. Az is előfordulhat, hogy van olyan elérni. Az is előfordulhat, hogy van olyan hardverünkhardverünk, melyet csak ritkán használunk, vagy csak jó, melyet csak ritkán használunk, vagy csak jó
lenne,  ha  mindig  „kéznél  lenne”.  Erre  nyújtanak  megoldást  az  úgynevezett  lenne,  ha  mindig  „kéznél  lenne”.  Erre  nyújtanak  megoldást  az  úgynevezett  kernel-kernel-modulok.  Amodulok.  A
modulok bármikor betölthetőek a memóriába, ésmodulok bármikor betölthetőek a memóriába, és el is távolíthatóak onnan. Jelentős különbség a két el is távolíthatóak onnan. Jelentős különbség a két
rendszer  rendszer  „kernel filozófiájában” még az,  hog„kernel filozófiájában” még az,  hogy a  y a  WindowsWindows magja csupán csak egy alapkészletet magja csupán csak egy alapkészletet

biztosít a  biztosít a  hardverekhardverek kezeléséhez, és a gyártók adják a meghajtókat, addig a   kezeléséhez, és a gyártók adják a meghajtókat, addig a  blackPanther OSblackPanther OS

nagyon sok drivert, és egyéb beállítási lehetőséget már előre tartalmaz.nagyon sok drivert, és egyéb beállítási lehetőséget már előre tartalmaz.

A A WindowsWindows  operációs rendszerreloperációs rendszerrel ellentétben a   ellentétben a  blackPanther OSblackPanther OS -ben a meghajtókat  -ben a meghajtókat  ((CDCD//DVDDVD

-romokat, merevlemezeket, -romokat, merevlemezeket, partíciókatpartíciókat)) nem betűjellel, hanem eszköz nem betűjellel, hanem eszköz nevével  nevével jelölik, és egy közösjelölik, és egy közös
mappábamappába gyűjtik, melynek a neve „ gyűjtik, melynek a neve „media media     (mappa)(mappa)    ”, jele „ ”, jele „ /media/media ”. Fontos: A  ”. Fontos: A WindowsWindows  operációsoperációs

rendszerrelrendszerrel ellentétben a   ellentétben a  blackPanther OSblackPanther OS -ben a  -ben a  mappákmappák és az útvonalak elválasztó jele nem a és az útvonalak elválasztó jele nem a

„\”, hanem az interneten is megszokott „„\”, hanem az interneten is megszokott „ /  / ” (jobbra perjel). Tehát /media így nézne ki C:\media” (jobbra perjel). Tehát /media így nézne ki C:\media

ÍgyÍgy a a Pendrive   Pendrive  sesem  m  „„EE:\:\”” eszközként,  h eszközként,  haneanemm a  nevével a  nevével  –– a   a  jobb  áttekinthetőség  kedvéért   jobb  áttekinthetőség  kedvéért   ––

„/media/„/media/ADATLEMEZ”-ként érhetADATLEMEZ”-ként érhetjük el, mint ahogy a cdrom is a /media mappában kap helyetjük el, mint ahogy a cdrom is a /media mappában kap helyet , ha, ha
van lemezünknek címkéje (LABEL) akkor például: /media/van lemezünknek címkéje (LABEL) akkor például: /media/Kedvenc-Filmek nevet is kaphatja.Kedvenc-Filmek nevet is kaphatja.

Még  egy  jelentős  különbség  van  a  két  Még  egy  jelentős  különbség  van  a  két  rendszerrendszer között,  mégpedig  az,  hogy  a  felhasználó között,  mégpedig  az,  hogy  a  felhasználó
((rendszergazdai jogokkal) maga döntheti el (állíthatja be), hogy milyen mappa alatt legyen elérhetőrendszergazdai jogokkal) maga döntheti el (állíthatja be), hogy milyen mappa alatt legyen elérhető
bármelyik lemez, eszköz. Ez lehet akár „/abcdefg” is.  Ahhoz, hogy bármelyik lemez, eszköz. Ez lehet akár „/abcdefg” is.  Ahhoz, hogy egy adathordozóra tudjunk írni,egy adathordozóra tudjunk írni,
csatolni  kell  a  csatolni  kell  a  fájlrendszerhezfájlrendszerhez.  Ez  .  Ez  a  a  WindowsWindows alatt  mindig  automatikusan  történik,   alatt  mindig  automatikusan  történik,  ám  aám  a

blackPanther OSblackPanther OS  lehetőséget  biztosít  arra  is,   lehetőséget  biztosít  arra  is,  hogy  magunk  csatolhassuk  a  médiáthogy  magunk  csatolhassuk  a  médiát egy egy

tetszőleges helyre,  tetszőleges helyre,  ha nem akarjuk ezt a folyamatot automatizálni vagy egyéb opciókat akarunkha nem akarjuk ezt a folyamatot automatizálni vagy egyéb opciókat akarunk
használni egy-egy eszközhöz.használni egy-egy eszközhöz.
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Figyelmeztetés: Figyelmeztetés: 
Leválasztás  előtt,  -  Leválasztás  előtt,  -  még,  ha  fizikailag  ki  is  lehetnemég,  ha  fizikailag  ki  is  lehetne -  nem szabad  kivenni  az  adathordozó -  nem szabad  kivenni  az  adathordozó
eszközt, előtte szoftveresen kell leválasztani, egyébként adatvesztésteszközt, előtte szoftveresen kell leválasztani, egyébként adatvesztést vagy hardveres problémát vagy hardveres problémát
okozhat, bármilyen rendszerben, a Windows-ban is!  okozhat, bármilyen rendszerben, a Windows-ban is!  ((MTP-eszközöketMTP-eszközöket nem kell leválasztani) nem kell leválasztani)

2.2.  2.2.  Alapvető tudástár a kezdéshezAlapvető tudástár a kezdéshez

A rendszer –  A rendszer –  mint minden más rendszermint minden más rendszer – hatékony és zökkenőmentes használatához, ismerkedj – hatékony és zökkenőmentes használatához, ismerkedj
meg  vele  alaposan.  Mielőtt  bármit  tennél,  állítanál,  telepítenél,  nézd  át  az  alaprendszermeg  vele  alaposan.  Mielőtt  bármit  tennél,  állítanál,  telepítenél,  nézd  át  az  alaprendszer
menüpontjait,  menüpontjait,  olvasd  elolvasd  el a  feliratait.  Minden  alkalmazást  egyesével  indíts  el  és a  feliratait.  Minden  alkalmazást  egyesével  indíts  el  és tekintsd  át  a tekintsd  át  a
menüpontokatmenüpontokat,  próbáld  ki  az  elérhető  műveleteket,  szolgáltatásokat.  Törekedj  arra,  hogy  a,  próbáld  ki  az  elérhető  műveleteket,  szolgáltatásokat.  Törekedj  arra,  hogy  a
programok  –  programok  –  számodra  újszámodra  új –  neveit  megjegyezd –  neveit  megjegyezd,  hogy  később  tudd  társítani  a  megfelelő,  hogy  később  tudd  társítani  a  megfelelő
műveletekhez.  Pl.  Internet  böngészése  Chromműveletekhez.  Pl.  Internet  böngészése  Chromium,  Vivaldi,  Firefox,  vagy  akár  a  Konquerorium,  Vivaldi,  Firefox,  vagy  akár  a  Konqueror
alkalmazással  végezhető.  A fájljaidat  egy  fájlkezelő  programmal,  Dolphin,  DoubleCommander,alkalmazással  végezhető.  A fájljaidat  egy  fájlkezelő  programmal,  Dolphin,  DoubleCommander,
Nautilus  nevű  alkalmazással  kezelheted.  A  példaalkalmazások  mind  megjelenésben,  mindNautilus  nevű  alkalmazással  kezelheted.  A  példaalkalmazások  mind  megjelenésben,  mind
funkcionalitásban és  szolgáltatásaikban is  eltérnek egymástól.  Azt  használd amelyik alkalmazásfunkcionalitásban és  szolgáltatásaikban is  eltérnek egymástól.  Azt  használd amelyik alkalmazás
neked szimpatikus, nyisd meg, és lépésről lépésre ismerkedj meg vele. Az alkalmazások előismereteneked szimpatikus, nyisd meg, és lépésről lépésre ismerkedj meg vele. Az alkalmazások előismerete
nélkül,  nem  fogod  tudni  használni  a  rendszert,  elveszel,  belekeveredsz,  összezavarodsznélkül,  nem  fogod  tudni  használni  a  rendszert,  elveszel,  belekeveredsz,  összezavarodsz és és
csalódottan kullogsz vissza a Windows-ra.csalódottan kullogsz vissza a Windows-ra.

Jegyezd meg: Jegyezd meg: A blackPanther OS nem Windows, nem is akar az lenni, és nem hasonlít rá. Ez egy
független és teljesen más személetű operációs rendszer. Fontos
megértened,  hogy  a  blackPanther  OS  nem  neked  készült,
hanem  mindenkinek  aki  használni  akarja  és  tudja  is.  A
blackPanther  OS  nem  lesz  büszke,  ha  te  ezt  a  rendszert
használod, mert csak egy szoftver. Büszke te lehetsz, hogy képes
vagy  fejlődni  és  képes  vagy  elszakadni  a  megszokásoktól,  a
saját - és a Windows-os – korlátaidtól.

Igyekezz  egyszerre  egy  dolgot  csinálni  a  rendszeren,  ésIgyekezz  egyszerre  egy  dolgot  csinálni  a  rendszeren,  és
emlékezz  az  elvégzett  lépésekre.  Pl.,  ha  testre  szabod  aemlékezz  az  elvégzett  lépésekre.  Pl.,  ha  testre  szabod  a
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Fontos:  Fontos:  Ebben  a  rendszerben  minden  elem  a  gondolkodó  embernek  lett  kialakítva.  AEbben  a  rendszerben  minden  elem  a  gondolkodó  embernek  lett  kialakítva.  A
feliratoknak,  ábráknak,  üzeneteknek,  buborék  súgóknak  komoly  jelentősége  van!  feliratoknak,  ábráknak,  üzeneteknek,  buborék  súgóknak  komoly  jelentősége  van!  A rossz,A rossz,
berögződött berögződött „kattintsunk minden OK gombra”„kattintsunk minden OK gombra”, vagy „, vagy „előugrott egy ablak de nem tudom mielőugrott egy ablak de nem tudom mi
volt  rajt”volt  rajt” típusú  PC használatot  itt  és  most  felejtsd  el. típusú  PC használatot  itt  és  most  felejtsd  el.  Ne  kapkodj,  értelmezd  a  menüt, Ne  kapkodj,  értelmezd  a  menüt,
értelmezd  a  feliratokat,  értelmezd  azt  amit  látsz,  érzékelsz  és  olvasol.   Ha  az  alapokat  ésértelmezd  a  feliratokat,  értelmezd  azt  amit  látsz,  érzékelsz  és  olvasol.   Ha  az  alapokat  és
kifejezéseket  nem  érted,  teljesen  felesleges  elolvasnod  a  dokumentációt,  mert  neked  egykifejezéseket  nem  érted,  teljesen  felesleges  elolvasnod  a  dokumentációt,  mert  neked  egy
tanfolyamra van szükséged nem erre.tanfolyamra van szükséged nem erre.
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munkaasztalt,  ismételd meg az elejéről a lépéseket. Ha új alkalmazást telepítesz, egyszerre csakmunkaasztalt,  ismételd meg az elejéről a lépéseket. Ha új alkalmazást telepítesz, egyszerre csak
egyet tegyél fel, nézd meg a változásokat, ismerd meg az új alkalmazást és gyakorolj.egyet tegyél fel, nézd meg a változásokat, ismerd meg az új alkalmazást és gyakorolj.  

Ha  hibát  találsz,  jelezd  a  fejlesztőknek,  Ha  hibát  találsz,  jelezd  a  fejlesztőknek,  ugyanis  nem gondolatolvasók.  Bár  nagyon  kicsi  azugyanis  nem gondolatolvasók.  Bár  nagyon  kicsi  az

esélye, hogy hibás alkalmazás kerül a rendszerbe – a  esélye, hogy hibás alkalmazás kerül a rendszerbe – a  blackPanther-PolicyblackPanther-Policy  miatt – de, ha mégis, miatt – de, ha mégis,

akkor bizony ők nem vették észre – vagy az ő környezetükben jól működik – ebből következik, akkor bizony ők nem vették észre – vagy az ő környezetükben jól működik – ebből következik, haha
nem jelzed, nem is fogják tudni, kijavítani!nem jelzed, nem is fogják tudni, kijavítani!    

(Figyelem: A „nekem nem működik” típusú hibajelzésekre nem reagálnak a fejlesztők,  mert  nem lehet.  Készíts
reprodukciót, hibanaplót, képernyőképet, adj meg a hibáról minden lehetséges információt)

Indító-menüIndító-menü  –  –  Nevezhetjük  „Főmenünek”  is.  A Windows-ban „Start  menü”  néven ismerhetjük.  A haNevezhetjük  „Főmenünek”  is.  A Windows-ban „Start  menü”  néven ismerhetjük.  A ha
rákattintunk azt láthatjuk, hogy a könnyebb érthetőség miatt az alkalmazások nemrákattintunk azt láthatjuk, hogy a könnyebb érthetőség miatt az alkalmazások nem  „ömlesztve” „ömlesztve” vannak mint vannak mint
a Windows-nál, hanem a funkciójuk szerint kategorizálva. Tehát a Chrome alkalmazás – ami egy böngésző –a Windows-nál, hanem a funkciójuk szerint kategorizálva. Tehát a Chrome alkalmazás – ami egy böngésző –
az „Internet” kategória alatt lesz, a fájlok, mappák tallózásához használható  Dolphin pedig a Segédeszközökaz „Internet” kategória alatt lesz, a fájlok, mappák tallózásához használható  Dolphin pedig a Segédeszközök
kategóriában – és így tovább –  lesz megtalálható a telepítés után. Az indító menü több megjelenítést iskategóriában – és így tovább –  lesz megtalálható a telepítés után. Az indító menü több megjelenítést is
biztosít, illetve tetszés szerint megváltoztatható, cserélhető.biztosít, illetve tetszés szerint megváltoztatható, cserélhető.

Fájlok, Mappák, könyvtárakFájlok, Mappák, könyvtárak  –  –  A „file”, „folder”, „directory” ugyanazt jelenti amit Windows alatt is.A „file”, „folder”, „directory” ugyanazt jelenti amit Windows alatt is.

Adatokat, állományokat, pl. képeket, programokat rendezünk, adatot tárolunk bennük.Adatokat, állományokat, pl. képeket, programokat rendezünk, adatot tárolunk bennük.   

Fájl  kiterjesztésekFájl  kiterjesztések  –  –  „File  extension”,  exe,  jpg,  png,  stb.  A  fájlok  olyan  jelölése  amivel„File  extension”,  exe,  jpg,  png,  stb.  A  fájlok  olyan  jelölése  amivel
megkülönböztetjük,  alkalmazásokhoz  társítjuk  a  fájlokat,  tulajdonságuk  szerint.  Mégismegkülönböztetjük,  alkalmazásokhoz  társítjuk  a  fájlokat,  tulajdonságuk  szerint.  Mégis

blackPanther OSblackPanther OS  alatt  sok  esetben  ennek  nincs  jelentősége,  mert  a  rendszer  a  kiterjesztéstől alatt  sok  esetben  ennek  nincs  jelentősége,  mert  a  rendszer  a  kiterjesztéstől

függetlenül felismeri és használni, vagy akár futtatni tudja a fájlokat. (Pl.: az_én_képem.jpg, itt a „.jpg” a fájlfüggetlenül felismeri és használni, vagy akár futtatni tudja a fájlokat. (Pl.: az_én_képem.jpg, itt a „.jpg” a fájl
kiterjesztése) Kapcsolódó tartalom még a „kiterjesztése) Kapcsolódó tartalom még a „Futtatható állományokFuttatható állományok” c. részben.” c. részben.

Rejtett fájlok, mappákRejtett fájlok, mappák  –  –  A „Hidden files” típusok –  A „Hidden files” típusok –  ha nem kártékony programról van szóha nem kártékony programról van szó – olyan – olyan
állományok amelyre a rendszer használatakor a felhasználónak nincs szüksége. Ilyen elemek pl. a különbözőállományok amelyre a rendszer használatakor a felhasználónak nincs szüksége. Ilyen elemek pl. a különböző
ideiglenes vagy beállító fájlok, gyorsítótárak, stb. A rejtett fájlok megjelenítése alapesetben ki van kapcsolva,ideiglenes vagy beállító fájlok, gyorsítótárak, stb. A rejtett fájlok megjelenítése alapesetben ki van kapcsolva,
mivel  azokra  a  programoknak  van  csak  szüksége,  a  felhasználói  élményt  pedig  rontaná  a  temérdekmivel  azokra  a  programoknak  van  csak  szüksége,  a  felhasználói  élményt  pedig  rontaná  a  temérdek

„értelmetlen” fájl  vagy mappa.  A  „értelmetlen” fájl  vagy mappa.  A  blackPanther OSblackPanther OS  alatt  a  rejtett  állományokat,  az állomány előtt alatt  a  rejtett  állományokat,  az állomány előtt

szereplő ponttal különböztetjük meg. (pl.: /home/felhasználónév/.config/  vagy /home/felhasználónév/.dmrc)szereplő ponttal különböztetjük meg. (pl.: /home/felhasználónév/.config/  vagy /home/felhasználónév/.dmrc)

FájlkezelőFájlkezelő  –  –  Olyan  alkalmazás  melyben  megjeleníthetjük  a  fájljainkat,  mappáinkat,  valamilyenOlyan  alkalmazás  melyben  megjeleníthetjük  a  fájljainkat,  mappáinkat,  valamilyen
rendszerezés szerint.  (Ilyen programok: Dolphin,  DoubleCommander vagy a konzol  alapú mc /Midnightrendszerezés szerint.  (Ilyen programok: Dolphin,  DoubleCommander vagy a konzol  alapú mc /Midnight
Commander/)Commander/)

Konzol(os)  Konzol(os)  – – Nem a játék-konzol! Ez lehet egy program - vagy működési mód is -, egy olyan szövegesNem a játék-konzol! Ez lehet egy program - vagy működési mód is -, egy olyan szöveges
módú,  beviteli  terminál  amely  grafikus  felülettel  nem rendelkezik.módú,  beviteli  terminál  amely  grafikus  felülettel  nem rendelkezik.  (Konzol  programok:  konsole,  xterm, (Konzol  programok:  konsole,  xterm,
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yakuake)yakuake) A megnyitott Dolphin-fájlkezelőben, az F4 megnyomására is egy konzol nyílik, a programablak A megnyitott Dolphin-fájlkezelőben, az F4 megnyomására is egy konzol nyílik, a programablak
alján, ahol közvetlen parancsokat adhatunk ki. Próbáld meg!alján, ahol közvetlen parancsokat adhatunk ki. Próbáld meg!

Konzol alapú programKonzol alapú program –   –  Olyan alkalmazás amely nem grafikus  felületen végzi  a  műveletet,  hanemOlyan alkalmazás amely nem grafikus  felületen végzi  a  műveletet,  hanem
szöveges módon egy terminálban /konzolban/ vagy háttérben. Az ilyen alkalmazások többnyire a háttérbenszöveges módon egy terminálban /konzolban/ vagy háttérben. Az ilyen alkalmazások többnyire a háttérben
futnak,  illetve  hibakeresésre  nagyon  jók.  Ha  elég  „régi”  vagy,  akkor  a  Windows-os  Dos/Dos-ablakrólfutnak,  illetve  hibakeresésre  nagyon  jók.  Ha  elég  „régi”  vagy,  akkor  a  Windows-os  Dos/Dos-ablakról

könnyen érteni fogod ezt a kifejezést. könnyen érteni fogod ezt a kifejezést. (Ilyen alkalmzás pl.: mc, htop, tcptrack vagy a (Ilyen alkalmzás pl.: mc, htop, tcptrack vagy a blackPanther OSblackPanther OS

programjai: telepites, eltavolitas, stb.)programjai: telepites, eltavolitas, stb.)

ParancsokParancsok –   –  Olyan  utasítások,  melyeket  a  rendszernek  szöveges  módban  tudunk  kiadni,  valamilyenOlyan  utasítások,  melyeket  a  rendszernek  szöveges  módban  tudunk  kiadni,  valamilyen
beviteli  mezőben,  parancssorban,  pl.:  konsole,  xterm  vagy  KDE/Plasma  munkakörnyezeten  az  Alt+F2beviteli  mezőben,  parancssorban,  pl.:  konsole,  xterm  vagy  KDE/Plasma  munkakörnyezeten  az  Alt+F2
billentyűre előugró, beviteli mezőben. billentyűre előugró, beviteli mezőben. (Egy ikonra kattintáskor is parancsok hajtódnak végre a háttérben.) (Egy ikonra kattintáskor is parancsok hajtódnak végre a háttérben.) AA

blackPanther OSblackPanther OS egyedi módon rendelkezik egy magyar szavakból álló parancskészlettel is. A teljesegyedi módon rendelkezik egy magyar szavakból álló parancskészlettel is. A teljes

listához  egy  nyitott  konzolba  ezt  kell  begépelni:listához  egy  nyitott  konzolba  ezt  kell  begépelni:   parancsok  parancsok    /Mikor  kattintgatunk,  akkor  is  különböző/Mikor  kattintgatunk,  akkor  is  különböző

parancsok hajtódnak végre a háttérben/parancsok hajtódnak végre a háttérben/

Szimbolikus  linkSzimbolikus  link –   –  Rövidítve  „simlink”.  A  könnyű  érthetőség  miattRövidítve  „simlink”.  A  könnyű  érthetőség  miatt
képzeljük el, hogy ez egy olyan képzeljük el, hogy ez egy olyan hivatkozáshivatkozás a fájlrendszerben egy elemre, mint a fájlrendszerben egy elemre, mint
az  „Asztali  ikon”  a  Windows-ban.  A  lényeges  különbség  az,  hogy  aaz  „Asztali  ikon”  a  Windows-ban.  A  lényeges  különbség  az,  hogy  a

blackPanther OSblackPanther OS  ezt a simlinket úgy kezeli valójában, mintha az maga ezt a simlinket úgy kezeli valójában, mintha az maga

a  hivatkozott  elem  lenne.  A simlinkkel  egyszerűen  „hivatkozhatunk”  egya  hivatkozott  elem  lenne.  A simlinkkel  egyszerűen  „hivatkozhatunk”  egy
mappára vagy fájlra több különböző helyen. mappára vagy fájlra több különböző helyen. 

Például:Például:    A  saját  könyvtáradban  található  „Képek”  mappával  mutatom  be,  hogy  hogyanA  saját  könyvtáradban  található  „Képek”  mappával  mutatom  be,  hogy  hogyan
„működik”:„működik”:

/home/felhasználó/Képek → /home/felhasználó/Dokumentumok/Képek/home/felhasználó/Képek → /home/felhasználó/Dokumentumok/Képek

Ebben az esetben a „Képek” mappa valójában a sajátEbben az esetben a „Képek” mappa valójában a saját
könyvtáradban  foglal  csak  helyetkönyvtáradban  foglal  csak  helyet
(/home/felhasználó/Képek), de a szimbolikus link miatt(/home/felhasználó/Képek), de a szimbolikus link miatt
a  hivatkozott  útvonalon  is  ugyanúgy  elérhető,a  hivatkozott  útvonalon  is  ugyanúgy  elérhető,
használható  lesz.  A  könyvtárakat  és  fájlokat  ahasználható  lesz.  A  könyvtárakat  és  fájlokat  a
fájlkezelőben bár ugyanúgy látjuk és kezelhetjük őketfájlkezelőben bár ugyanúgy látjuk és kezelhetjük őket
több útvonalon is, valamilyen jelöléssel látták el, hogytöbb útvonalon is, valamilyen jelöléssel látták el, hogy
megkülönböztethető  legyenek az  eredeti  állománytól.megkülönböztethető  legyenek az  eredeti  állománytól.
Konzolban az ls listázási parancs esetén a szimbolikusKonzolban az ls listázási parancs esetén a szimbolikus
link  végén  egy  @  szimbólum  jelenik  meglink  végén  egy  @  szimbólum  jelenik  meg
(pl.:/home/felhasználó/Dokumentumok/Képek@),  a(pl.:/home/felhasználó/Dokumentumok/Képek@),  a
grafikus felületen futtatott fájlkezelőben a fenti képengrafikus felületen futtatott fájlkezelőben a fenti képen
is látható emblémával jelenik meg.is látható emblémával jelenik meg.

1313

Szimbolikus link Dolphin-banSzimbolikus link Dolphin-ban

Jobb klikk műveleti menü példaJobb klikk műveleti menü példa



blackPanther OS dokumentációblackPanther OS dokumentáció

Bal és jobb kattintás az egérrelBal és jobb kattintás az egérrel –  – Maga az egér talán mindenki számára ismert beviteli – Maga az egér talán mindenki számára ismert beviteli – inputinput – eszköz. – eszköz.
A bal-kattintást  –  A bal-kattintást  –  jobb kezes  egér  esetén  jobb kezes  egér  esetén  – a  programok futtatására,  fájlok,  mappák megnyitására  vagy– a  programok futtatására,  fájlok,  mappák megnyitására  vagy
kijelölésére használjuk. A jobb-kattintással egy állományon vagy alkalmazáson, egy úgynevezett  kijelölésére használjuk. A jobb-kattintással egy állományon vagy alkalmazáson, egy úgynevezett  műveleti-műveleti-
menütmenüt kapunk.  Ebben  a  menüben  a  kattintás  környezetére  jellemző  műveleteket  tudunk  elvégezni.  Pl kapunk.  Ebben  a  menüben  a  kattintás  környezetére  jellemző  műveleteket  tudunk  elvégezni.  Pl
kicsomagolás, víruskeresés, egy dokumentum tulajdonságainak vagy a kijelölt terület szerkesztése.kicsomagolás, víruskeresés, egy dokumentum tulajdonságainak vagy a kijelölt terület szerkesztése.

Mikor kell egyet vagy kettőt kattintaniMikor kell egyet vagy kettőt kattintani  – – Alapértelmezésben a futtatáshoz, megnyitáshoz kétszer kellAlapértelmezésben a futtatáshoz, megnyitáshoz kétszer kell
kattintani, a hivatkozásokhoz, linkekhez csak egyet. Az alkalmazásra mutató ikonokra is kettőt kattintunk,kattintani, a hivatkozásokhoz, linkekhez csak egyet. Az alkalmazásra mutató ikonokra is kettőt kattintunk,
hacsak ezt  a  beállítást  nem módosítottuk  „egy kattintásos”  módra.  Jobb egérrel  mindig egyet  kell  csakhacsak ezt  a  beállítást  nem módosítottuk  „egy kattintásos”  módra.  Jobb egérrel  mindig egyet  kell  csak
kattintani a műveleti  menühöz. Legegyszerűbben úgy tudjuk megkülönböztetni az egyszeres és kétszereskattintani a műveleti  menühöz. Legegyszerűbben úgy tudjuk megkülönböztetni az egyszeres és kétszeres
kattintást, hogy ráhúzzuk az egeret a kérdéses elemre, és ha az egérmutató, vagy rámutatott elem környezetekattintást, hogy ráhúzzuk az egeret a kérdéses elemre, és ha az egérmutató, vagy rámutatott elem környezete
megváltozik,  akkor  egy hivatkozással,  linkkel  van  dolgunk.  Erre  csak egyszer  kell  kattintani  a  műveletmegváltozik,  akkor  egy hivatkozással,  linkkel  van  dolgunk.  Erre  csak egyszer  kell  kattintani  a  művelet
végrehajtásához.végrehajtásához.

Szerver  Szerver  –  –  Különbséget  kell  tennünk a  fizikai  PC-szerver  és  a  szerver  típusú  szolgáltatások között,  deKülönbséget  kell  tennünk a  fizikai  PC-szerver  és  a  szerver  típusú  szolgáltatások között,  de
minden esetben egy kiszolgálóról beszélünk. Mikor egy weboldalt elérünk a tartalom egy szerver-pc és egyminden esetben egy kiszolgálóról beszélünk. Mikor egy weboldalt elérünk a tartalom egy szerver-pc és egy
szerver szolgáltatás (szoftver) segítségével jelenik meg a böngészőnkben.szerver szolgáltatás (szoftver) segítségével jelenik meg a böngészőnkben.

Kliens  Kliens  –  –  KKliensek,  kliens-programok.  A  kiszolgálókhoz  való  kapcsolódásokat,  szolgáltatásokliensek,  kliens-programok.  A  kiszolgálókhoz  való  kapcsolódásokat,  szolgáltatások
igénybevételét, kliens-programmal tudjuk megtenni. Ilyen kliens-program a böngésző is!igénybevételét, kliens-programmal tudjuk megtenni. Ilyen kliens-program a böngésző is!

Internet Internet –  –  Ez nem egy program ami egy ikonnal indítható, nem egy háttérfolyamat hanem a világháló –Ez nem egy program ami egy ikonnal indítható, nem egy háttérfolyamat hanem a világháló –
számos összekapcsolt számítógép és kiszolgáló - fogalma. Amikor a menüben vagy az asztalon keresünk egyszámos összekapcsolt számítógép és kiszolgáló - fogalma. Amikor a menüben vagy az asztalon keresünk egy
indító ikont,  NEM az internetet keressük, hanem egy olyan alkalmazást amivel az internetes tartalmakatindító ikont,  NEM az internetet keressük, hanem egy olyan alkalmazást amivel az internetes tartalmakat
elérhetjük  és  megjeleníthetjük.  Ilyen  alkalmazások  a  Chrome(ium)  vagy  a  Firefox  is.  Az  Interneteselérhetjük  és  megjeleníthetjük.  Ilyen  alkalmazások  a  Chrome(ium)  vagy  a  Firefox  is.  Az  Internetes
szolgáltatások elérésére  használhatunk más  programot  is,  amit  az  internetes  oldalon  elérhető  kiszolgálószolgáltatások elérésére  használhatunk más  programot  is,  amit  az  internetes  oldalon  elérhető  kiszolgáló
szolgáltatása  határozza  meg.  Például  a  webes  tartalom elérésére  webböngészőt,  az  FTP (szolgáltatása  határozza  meg.  Például  a  webes  tartalom elérésére  webböngészőt,  az  FTP (FFájl  ájl  TTranszferranszfer
PProtokoll) eléréséhez FTP-klienst.rotokoll) eléréséhez FTP-klienst.

Csomagok  Csomagok  –  –  A  blackPanther-hez  elérhető  alkalmazásokat  RPM-csomag  archívumban  biztosítjuk,A  blackPanther-hez  elérhető  alkalmazásokat  RPM-csomag  archívumban  biztosítjuk,
csomagoknak nevezzük őket. Az RPM-csomag (kiterjesztése *.rpm) nem csak egy tömörített archívum (zip,csomagoknak nevezzük őket. Az RPM-csomag (kiterjesztése *.rpm) nem csak egy tömörített archívum (zip,
rar, setup.exe), hanem az adott program telepítéshez szükséges jellemzőket, leírásokat, dokumentációt vagyrar, setup.exe), hanem az adott program telepítéshez szükséges jellemzőket, leírásokat, dokumentációt vagy
egyéb  csomag-kapcsolatokat  más  csomag-igényeket  is  tartalmazza  (függőségek).  Esetenként  a  telepítésegyéb  csomag-kapcsolatokat  más  csomag-igényeket  is  tartalmazza  (függőségek).  Esetenként  a  telepítés
elején,  végén,  előtte  vagy  utána  műveleteket  is  végre  tud  hajtani  a  rendszeren,  hogy  azokat  ne  aelején,  végén,  előtte  vagy  utána  műveleteket  is  végre  tud  hajtani  a  rendszeren,  hogy  azokat  ne  a
felhasználónak kelljen megtennie. felhasználónak kelljen megtennie. (pl. üríti az ideiglenes fájlokat)(pl. üríti az ideiglenes fájlokat)

Metacsomag  Metacsomag  –  –  Ez is  egy  csomag,  viszont  nem tartalmaz  – általában – semmilyen programot,  csak  aEz is  egy  csomag,  viszont  nem tartalmaz  – általában – semmilyen programot,  csak  a
csomagkapcsolatokról tárol információt. Gyakorlatilag a meta-csomag az amiben le van írva, hogy ennek azcsomagkapcsolatokról tárol információt. Gyakorlatilag a meta-csomag az amiben le van írva, hogy ennek az
egynek a telepítése esetén még hány másik csomagra van szükség ahhoz, hogy a célalkalmazás problémaegynek a telepítése esetén még hány másik csomagra van szükség ahhoz, hogy a célalkalmazás probléma
nélkül működhessen. nélkül működhessen. 

1414



blackPanther OS dokumentációblackPanther OS dokumentáció

PathPath  – Az az  – Az az  útvonal,útvonal, ahol egy fájl vagy könyvtár elérhető   ahol egy fájl vagy könyvtár elérhető  (elérési út)(elérési út).  .  A Windows esetében, ígyA Windows esetében, így

szoktuk leírni pl.:  C:\Documents and Settings\felhasználóneved\Dokumentumok a  szoktuk leírni pl.:  C:\Documents and Settings\felhasználóneved\Dokumentumok a  blackPanther OSblackPanther OS

estében csak ennyi: /home/felhasználóneved/Dokumentumok. Az alaprendszer által az indításkor definiáltestében csak ennyi: /home/felhasználóneved/Dokumentumok. Az alaprendszer által az indításkor definiált
„PATH”-nak fontos szerepe van a rendszerre telepített alkalmazások futtatásához. Ami a rendszer PATH-ba„PATH”-nak fontos szerepe van a rendszerre telepített alkalmazások futtatásához. Ami a rendszer PATH-ba
bekerült,  az  az  alkalmazás  teljes  útvonala  ami  hivatkozása  nélkül  is  futtatható.  Tehát  a  telepítettbekerült,  az  az  alkalmazás  teljes  útvonala  ami  hivatkozása  nélkül  is  futtatható.  Tehát  a  telepített
példaprogramunk  az  „/usr/bin/programkezelo”  útvonalon  található,  de  a  bárhol  kiadott  „programkezelo”példaprogramunk  az  „/usr/bin/programkezelo”  útvonalon  található,  de  a  bárhol  kiadott  „programkezelo”
parancsra is elindul az alkalmazás. parancsra is elindul az alkalmazás. 

Indításkor definiált útvonalak kiírása konzolban:Indításkor definiált útvonalak kiírása konzolban: echo $PATH echo $PATH

((Saját útvonalat is felvehetünk a PATH-ba így: export PATH=$PATH:/home/felhasználó/programhelye) Saját útvonalat is felvehetünk a PATH-ba így: export PATH=$PATH:/home/felhasználó/programhelye) 

MTP-deviceMTP-device – Multimedia Transfer Protocol-t   – Multimedia Transfer Protocol-t  használó USB eszköz  használó USB eszköz  (MTP-eszköz)(MTP-eszköz).  Jellemzően.  Jellemzően
mobiltelefonok, táblagépek esetében találkozhatunk vele. Ilyen eszközöket nem kell (nem lehet)mobiltelefonok, táblagépek esetében találkozhatunk vele. Ilyen eszközöket nem kell (nem lehet)
külön leválasztani, ha megakarjuk szüntetni a csatlakoztatását (eltávolítás).külön leválasztani, ha megakarjuk szüntetni a csatlakoztatását (eltávolítás).

USB-storageUSB-storage –   –  Olyan  adathordozó  Olyan  adathordozó  (Pendrive)(Pendrive) amelyet  a  PC  USB  aljzatába  csatlakoztatva, amelyet  a  PC  USB  aljzatába  csatlakoztatva,
adathordozóként  kezelhetünk.  Az USB aljzatba  helyezés  után  csatolni  kell  adathordozóként  kezelhetünk.  Az USB aljzatba  helyezés  után  csatolni  kell  (egyes  rendszereken(egyes  rendszereken
vagy a beállítás függvényében ez automatikus)vagy a beállítás függvényében ez automatikus),  de eltávolítás után le kell  választani,  egyébként, de eltávolítás után le kell  választani,  egyébként
adatvesztést vagy az eszköz meghibásodását eredményezheti.adatvesztést vagy az eszköz meghibásodását eredményezheti.

További szómagyarázatok a dokumentum végén találhatóak!További szómagyarázatok a dokumentum végén találhatóak!
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2.3.  2.3.  Médiák azonosítása a blackPanther OS alattMédiák azonosítása a blackPanther OS alatt

Amíg  Amíg  WindowsWindows alatt  a  médiák/eszközök  (floppy,  CD,  stb.)  gyakorlatilag  rejtve alatt  a  médiák/eszközök  (floppy,  CD,  stb.)  gyakorlatilag  rejtve
maradnak,  és  csak  a  csatolási  pontok  (A:,  D:,  stb.)  láthatóak,  addigmaradnak,  és  csak  a  csatolási  pontok  (A:,  D:,  stb.)  láthatóak,  addig

blackPanther OSblackPanther OS  alatt ezek is láthatóak (Pl.: /dev/cdrom). Ezáltal elérhető, hogy a alatt ezek is láthatóak (Pl.: /dev/cdrom). Ezáltal elérhető, hogy a

rendszergazda  tetszőleges  névvelrendszergazda  tetszőleges  névvel is is csatolhassa  a  médiákat.  Ez  azonban  csak  egy csatolhassa  a  médiákat.  Ez  azonban  csak  egy
lehetőség,  egy plusz szolgáltatás.  A másik előnye ennek az opciónak, hogy egy másik  lehetőség,  egy plusz szolgáltatás.  A másik előnye ennek az opciónak, hogy egy másik  hardverhardver--
eszköz  behelyezése  után  iseszköz  behelyezése  után  is
ugyanabban a csatolt könyvtárbanugyanabban a csatolt könyvtárban
lesz  elérhető  a  média.  lesz  elérhető  a  média.  AA

blackPanther OSblackPanther OS

alapértelmezett  munkaasztalaalapértelmezett  munkaasztala
(KDE)  alatt  a  fájlkezelő(KDE)  alatt  a  fájlkezelő
oldalsávján  találhatjuk  aoldalsávján  találhatjuk  a
meghajtóinkat,  úgy  mint  a  Macmeghajtóinkat,  úgy  mint  a  Mac
rendszereken is. rendszereken is. Nem fordulhat előNem fordulhat elő
olyan eset, mint például  olyan eset, mint például  WindowsWindows
alatt,  hogy  egy  új  merevlemezalatt,  hogy  egy  új  merevlemez
behelyezése után például a behelyezése után például a 
CD-olvasó a D: jelölés helyett  azCD-olvasó a D: jelölés helyett  az
E:  jelölést  kapja.  MegnehezítveE:  jelölést  kapja.  Megnehezítve
ezáltal a felhasználók dolgát, vagyezáltal a felhasználók dolgát, vagy
szélsőséges  esetbenszélsőséges  esetben
működésképtelenné  teheti  az  aműködésképtelenné  teheti  az  a
előző  helyre  hivatkozóelőző  helyre  hivatkozó
programokat. programokat. 

Az eszközök egy meghatározott könyvtárban „/dev” láthatóak, mint speciális Az eszközök egy meghatározott könyvtárban „/dev” láthatóak, mint speciális fájlokfájlok. Például:. Például:

/dev/cdroms - cdromok
/dev/disks - adathordozók
/dev/dri -  videokártya
/dev/input - egér, és egyéb input eszközök
/dev/loop  -  egy  speciális  eszköz,  mely  lehetővé  teszi  például  az  iso  és  egyéb  képmás  fájlok
csatolását, mintha egy hagyományos adathordozó (CD, merevlemez stb.) lenne
/dev/scsi - scsi eszközök
/dev/snd – hangeszközök-kártyák
/dev/bus/usb - usb eszközök
/dev/v4l - tv, rádió tuner
Ezen állományok közvetlen módosítása, károsíthatja a rendszert és az eszközeinket is!Ezen állományok közvetlen módosítása, károsíthatja a rendszert és az eszközeinket is!
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2.4.  2.4.  A blackPanther OS grafikus felületeA blackPanther OS grafikus felülete

A A blackPanther OSblackPanther OS -nek a grafikus felülete az X Windows System. Ez a grafikus-nek a grafikus felülete az X Windows System. Ez a grafikus

felület nem rendelkezik saját beépített úgynevezett felület nem rendelkezik saját beépített úgynevezett ablakkezelővelablakkezelővel, ezért a , ezért a WindowsWindows    --    
alal ellentétben  szinte ellentétben  szinte
bárhogyan  kinézhet,  abárhogyan  kinézhet,  a

felhasználó és az ablakkezelő felhasználó és az ablakkezelő hardverhardver
igényeinek  megfelelően.  Itt  nem  aigényeinek  megfelelően.  Itt  nem  a
felület  bőrözésére  (felület  bőrözésére  (skin,  themeskin,  theme))
gondolok,  hanem  az  interfész  teljesgondolok,  hanem  az  interfész  teljes
cseréjének  a  lehetőségére.  Ez  acseréjének  a  lehetőségére.  Ez  a
rugalmas  grafikus  felület  biztosítja,rugalmas  grafikus  felület  biztosítja,

hogy  egy  mai  hogy  egy  mai  blackPanther OSblackPanther OS

képes  akadálytalanul  működni  egyképes  akadálytalanul  működni  egy
régebbi  gépen  is,  és  ugyanakkorrégebbi  gépen  is,  és  ugyanakkor
számos  beépített  animációval,számos  beépített  animációval,
effektussal  ki  tudja  használni  a  maieffektussal  ki  tudja  használni  a  mai
hardverekethardvereket, ezzel pedig növeli a felhasználói élményt még egy átlagon aluli PC-n is., ezzel pedig növeli a felhasználói élményt még egy átlagon aluli PC-n is.

A A blackPanther OSblackPanther OS  alapértelmezett ablakkezelője a KDE / Plasma 5 alapértelmezett ablakkezelője a KDE / Plasma 5

Azért esett erre a környezetre a választásunk, mert ez a fejlesztés teszi lehetővé azt, hogy egy jólAzért esett erre a környezetre a választásunk, mert ez a fejlesztés teszi lehetővé azt, hogy egy jól
érhető,  átlátható  és  látványosérhető,  átlátható  és  látványos
környezetben  végezzük  el  a  mindennapikörnyezetben  végezzük  el  a  mindennapi
feladatainkat. feladatainkat. 

A  Plasma  igény  szerint  kiegészíthetőA  Plasma  igény  szerint  kiegészíthető
számos  olyan  szolgáltatással  számos  olyan  szolgáltatással  –  –  integráltintegrált
csevegés,  hálózati  műveletek,  asztalicsevegés,  hálózati  műveletek,  asztali
widgetek,  stbwidgetek,  stb.. – amely tovább fokozza a – amely tovább fokozza a
felhasználói  élményt,  megtartva  azfelhasználói  élményt,  megtartva  az
egyszerűségét.   Ennek  ellenéreegyszerűségét.   Ennek  ellenére
lehetőségünk  van  az  asztali  környezetetlehetőségünk  van  az  asztali  környezetet
bármi másra cserélni, vagy párhuzamosanbármi másra cserélni, vagy párhuzamosan
használni azokat a Plasma mellett. Ezek ahasználni azokat a Plasma mellett. Ezek a
környezetek  elérhetőek  a  rendszerkörnyezetek  elérhetőek  a  rendszer

telepítőforrásában  (repository,  tároló)  és  egyetlen  metacsomaggal  a  teljes  környezetet  bármikortelepítőforrásában  (repository,  tároló)  és  egyetlen  metacsomaggal  a  teljes  környezetet  bármikor
telepíthetjük. telepíthetjük. (ezek pl.: budgie-desktop-environment, openbox-desktop-environment, stb. metacsomagok segítségével)(ezek pl.: budgie-desktop-environment, openbox-desktop-environment, stb. metacsomagok segítségével)
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Próbáljuk ki:Próbáljuk ki:

A »A »csomagkereses desktop-environment« parancs futtatásával listázhatjuk a telepíthető asztali környezeteket« parancs futtatásával listázhatjuk a telepíthető asztali környezeteket

2.5.  2.5.  Futtatható állományokFuttatható állományok

blackPanther OSblackPanther OS  alatt  a  natív  futtatható  állományoknak  -  a   alatt  a  natív  futtatható  állományoknak  -  a  WindowsWindows alatt alatt

megszokott  „com”,  „exe”  (setup.exe)  kiterjesztéssel  ellentétben  –  nincs  elvártmegszokott  „com”,  „exe”  (setup.exe)  kiterjesztéssel  ellentétben  –  nincs  elvárt
kiterjesztése,  kiterjesztése,  vagy  ha  mégis  van,  annak  nincs  különös  jelentősége.  vagy  ha  mégis  van,  annak  nincs  különös  jelentősége.  A szkripteketA szkripteket
(WindowsWindows  alatt  batch  fájlnak  hívják),, melyek  szintén  futtathatóak,  néha  ellátják  a melyek  szintén  futtathatóak,  néha  ellátják  a

szkript  nyelv  nevére  jellemző  kiterjesztéssel,  mely  például  egy  bash  szkript  esetében  „sh”szkript  nyelv  nevére  jellemző  kiterjesztéssel,  mely  például  egy  bash  szkript  esetében  „sh”
(setup.sh),  (setup.sh),  de tetszőlegesen akár „run” vagy „start” (setup.start) is lehet. A program vagy  de tetszőlegesen akár „run” vagy „start” (setup.start) is lehet. A program vagy  szkriptszkript
indításáról, annak a jogosultsága felel indításáról, annak a jogosultsága felel (futtatáshoz konzolban 'chmod +x /útvonal/fájlneve' ) (futtatáshoz konzolban 'chmod +x /útvonal/fájlneve' ) és nemés nem
a kiterjesztése, mint a Windows esetében (például az *.exe) .a kiterjesztése, mint a Windows esetében (például az *.exe) .

A  másik  lényeges  különbség,  hogy  A  másik  lényeges  különbség,  hogy  blackPanther OSblackPanther OS  alatt  mindig  kötelező  megadni   alatt  mindig  kötelező  megadni  aa

futtatandó program teljes és pontos nevet ahhoz, futtatandó program teljes és pontos nevet ahhoz, hogy az elinduljon, ha nincs a rendszer  hogy az elinduljon, ha nincs a rendszer  PATHPATH-ban.-ban.
Máskülönben egy ugyanolyan nevű program indul el - ha van ilyen -  vagy „a parancs nem találhatóMáskülönben egy ugyanolyan nevű program indul el - ha van ilyen -  vagy „a parancs nem található
üzenetet”  kaphatjuk.  Ezzel  viszont  minden  esetben  elkerülhető,  hogy  például  egy  programnévüzenetet”  kaphatjuk.  Ezzel  viszont  minden  esetben  elkerülhető,  hogy  például  egy  programnév
beírásával ne a kívánt „exe” kiterjesztésű program, hanem egy rosszindulatú „com” kiterjesztésűbeírásával ne a kívánt „exe” kiterjesztésű program, hanem egy rosszindulatú „com” kiterjesztésű
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program induljon el. A harmadik jelentős különbség, hogy a „programnev” megadásával, nem azprogram induljon el. A harmadik jelentős különbség, hogy a „programnev” megadásával, nem az
aktuális könyvtárban lévő program indul, hanem a program elérési útvonalakon lévő programokaktuális könyvtárban lévő program indul, hanem a program elérési útvonalakon lévő programok
valamelyike valamelyike (a precedencia sorrendnek megfelelően).(a precedencia sorrendnek megfelelően).  

Ahhoz,  hogy  az  aktuális  könyvtárban  található  Ahhoz,  hogy  az  aktuális  könyvtárban  található  képzeletbeli  programotképzeletbeli  programot  parancssorbólparancssorból
elindíthassuk, hívjuk »elindíthassuk, hívjuk »mintarogram«-mintarogram«-nak, az alábbi módon kell begépelni és futtatni:nak, az alábbi módon kell begépelni és futtatni:
„„  . / m i n t a p r o g r a m. / m i n t a p r o g r a m ” ” 

Élesben például a Dolpin programmal:Élesben például a Dolpin programmal: az /usr/bin könyvtárban vagyunk, akkor így indíthatjuk a az /usr/bin könyvtárban vagyunk, akkor így indíthatjuk a
Dolphin-fájlkezelőt Dolphin-fájlkezelőt (a telepített programok helye az /usr/bin mappa): : » . / d o l p h i n. / d o l p h i n «  
VVagy akár így is:  agy akár így is:  /teljes-eleresi-ut/keresett_program_neve/teljes-eleresi-ut/keresett_program_neve  (Tehát  bármely más könyvtárban állva,    »»

/ u s r / b i n / d o l p h i n  « «    parancsot kell begépelnünk. Ahhoz, hogy a  » . / d o l p h i n. / d o l p h i n «  parancsot így (pont-

és-per) futtassuk, az /usr/bin könyvtárba kell először belépnünk így:  » c d  / u s r / b i n «))..    

A konzol egyszerű és gyors használatához nagy segítségünkre lehet a A konzol egyszerű és gyors használatához nagy segítségünkre lehet a bash-completionbash-completion kiegészítő, kiegészítő,
(száraz fordításban: parancskiegészítés), ami arra hívatott, ha egy parancsot akarunk megadni akkor ami arra hívatott, ha egy parancsot akarunk megadni akkor

elég annak a kezdőbetűit beírni a konzolba, mert a  elég annak a kezdőbetűit beírni a konzolba, mert a  TabTab  billentyű leütése után az adott parancs billentyű leütése után az adott parancs

kiegészítésre, vagy a kiegészítésre, vagy a pathpath-ban elérhető hasonló kezdőbetűs parancsok megjelenítésre kerülnek. -ban elérhető hasonló kezdőbetűs parancsok megjelenítésre kerülnek. 

Próbájuk ki: Próbájuk ki: 
Indítsunk  el  egy  konzol  programot.Indítsunk  el  egy  konzol  programot.
Például: konsolePéldául: konsole
Írjuk be a nyitott ablakba, hogy „dolp” ésÍrjuk be a nyitott ablakba, hogy „dolp” és

nyomjuk  meg  a  nyomjuk  meg  a  TabTab  billentyűt.  Ha billentyűt.  Ha

több  karaktert  adunk  meg,  a  több  karaktert  adunk  meg,  a  TabTab

billentyű leütése után végül megkapjuk a „dolphin” szó teljes kiegészítését, és már futtathatjuk is azbillentyű leütése után végül megkapjuk a „dolphin” szó teljes kiegészítését, és már futtathatjuk is az
enter leütésével. Próbájuk ki mással is!enter leütésével. Próbájuk ki mással is!

[[ userneved@localhost  userneved@localhost ~]$ ~]$ para|ncsok para|ncsok 

Nézzük meg, mi a program elérési útja. Gépeljük be: which parancsokNézzük meg, mi a program elérési útja. Gépeljük be: which parancsok

[[ userneved@localhost  userneved@localhost ~]$ ~]$ which parancsok which parancsok EnterEnter

/usr/lib/blackPanther-default-apps/bin/parancsok/usr/lib/blackPanther-default-apps/bin/parancsok

(A (A pathpath a rendszerben elérhető, futtatható programok helyét jelöli, pl: /usr/bin, /usr/sbin. Az egyéni a rendszerben elérhető, futtatható programok helyét jelöli, pl: /usr/bin, /usr/sbin. Az egyéni
parancsok futtatásához a PATH-ot hozzáadhatjuk magunk is, ha például van egy egyéni programunkparancsok futtatásához a PATH-ot hozzáadhatjuk magunk is, ha például van egy egyéni programunk
ebben a könyvtárban:/home/felhasználóneved/pogramodhely/program.sh akkor az alábbi utasítástebben a könyvtárban:/home/felhasználóneved/pogramodhely/program.sh akkor az alábbi utasítást
kell kiadnunk: export PATH=$PATH:/home/felhasználóneved/programodhelye)kell kiadnunk: export PATH=$PATH:/home/felhasználóneved/programodhelye)
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2.6.  2.6.  Egyéb állományokEgyéb állományok

A A WindowsWindows alatt alkalmazott kiterjesztések ismertek a   alatt alkalmazott kiterjesztések ismertek a  blackPanther OSblackPanther OS -ben is,-ben is,

viszont maga a  viszont maga a  blackPanther OSblackPanther OS  ismer számos olyan kiterjesztést  is,  melyet a ismer számos olyan kiterjesztést  is,  melyet a

WindowsWindows nem,  vagy csak  akkor,  ha az  adott  „dekódoló  programot”  megírtak  már nem,  vagy csak  akkor,  ha az  adott  „dekódoló  programot”  megírtak  már
WindowsWindows    --    rara     is. is. (A blackPanther OS alatti  programoknak nem az a céljuk,  hogy mindent (A blackPanther OS alatti  programoknak nem az a céljuk,  hogy mindent

eldugjanak a felhasználó elől, esetleg csak jó pénzért lehessen hozzájutni, hanem épp ellenkezőleg. A cél az,eldugjanak a felhasználó elől, esetleg csak jó pénzért lehessen hozzájutni, hanem épp ellenkezőleg. A cél az,

hogy  a  világon  bárki  hozzáférjen  a  legtöbb  alkalmazáshoz,  a  vagyoni  helyzetüktől  és  hogy  a  világon  bárki  hozzáférjen  a  legtöbb  alkalmazáshoz,  a  vagyoni  helyzetüktől  és  operációsoperációs
rendszerüktőlrendszerüktől egyaránt függetlenül.) egyaránt függetlenül.)

blackPanther OSblackPanther OS  alatt nem szokás elrejteni az ismert  alatt nem szokás elrejteni az ismert fájltípusokatfájltípusokat. Így nem történhet meg az,. Így nem történhet meg az,

ami  ami  WindowsWindows alatt  gyakran megeshet:  például kapunk egy levelet,  melyben egy   alatt  gyakran megeshet:  például kapunk egy levelet,  melyben egy  „szep_kep.jpg”„szep_kep.jpg”
csatolt állomány található. Gyanútlanul rákattintunk, hogy megnézzük és közben nem is vesszükcsatolt állomány található. Gyanútlanul rákattintunk, hogy megnézzük és közben nem is vesszük
észre, hogy az valójában egy „észre, hogy az valójában egy „szep_kep.jpgszep_kep.jpg..exeexe” nevezetű kártékony program és ebben az esetben” nevezetű kártékony program és ebben az esetben
saját magunk „törtük fel” a gépünket a hackernek.saját magunk „törtük fel” a gépünket a hackernek.

A A blackPanther OSblackPanther OS  alatt is ugyan létezik több-kiterjesztésű  alatt is ugyan létezik több-kiterjesztésű fájlfájl, csak hogy ennek funkcionális, csak hogy ennek funkcionális

célja van. Ilyenek lehetnek például a tömörített állományok, melynek a kiterjesztése lehet „tar.bz2”,célja van. Ilyenek lehetnek például a tömörített állományok, melynek a kiterjesztése lehet „tar.bz2”,
vagy „tar.xz”, stb. Mindkettő egy „tar” nevű programmal lett betömörítve  vagy „tar.xz”, stb. Mindkettő egy „tar” nevű programmal lett betömörítve  (hasonlóan a ZIP-hez
ami szintén ismert), viszont teljesen más eljárással, több lépcsőben történt a tömörítés, és így kisebb, viszont teljesen más eljárással, több lépcsőben történt a tömörítés, és így kisebb
archívumot kapunk. Egy másik példa, amikor egy dokumentumot tömörítenek be, ekkor példáularchívumot kapunk. Egy másik példa, amikor egy dokumentumot tömörítenek be, ekkor például
egy pdf dokumentum megkapja a „pdf.gz” kiterjesztést a Gzip programtól egy pdf dokumentum megkapja a „pdf.gz” kiterjesztést a Gzip programtól (gzip parancs). Ebben az. Ebben az
esetben a  esetben a  rendszerrendszer felismeri, hogy ez egy tömörített pdf dokumentum, és meg is tudja nyitni egy felismeri, hogy ez egy tömörített pdf dokumentum, és meg is tudja nyitni egy
arra alkalmas program segítségével, külön arra alkalmas program segítségével, külön kitömörítéskitömörítés nélkül. nélkül.

2.7.  2.7.  GépigényGépigény

A  A  blackPanther OSblackPanther OS  alapjában  véve  a  mai  viszonyoknak  megfelelő   alapjában  véve  a  mai  viszonyoknak  megfelelő  hardverhardver

kompatibilitást próbálja biztosítani. A javasolt  kompatibilitást próbálja biztosítani. A javasolt  hardverhardver igénye a v14.x >= sorozatnak igénye a v14.x >= sorozatnak
KDE/Plasma munkakörnyezettel:KDE/Plasma munkakörnyezettel:

Pentium 4 -  vagy ezzel  egyenértékű – 1.5GHz processzor,  RAM: 2GB MB CD/DVD-rom, 3DPentium 4 -  vagy ezzel  egyenértékű – 1.5GHz processzor,  RAM: 2GB MB CD/DVD-rom, 3D
asztali környezethez: Intel,  ATI vagy Nvidia VGA-kártya, legalább 40GB szabad terület.asztali környezethez: Intel,  ATI vagy Nvidia VGA-kártya, legalább 40GB szabad terület.
Nem KDE Nem KDE asztal használatával, hanem pl: LXQT, LXDE, OpenBox, WindowMaker, stb. esetén:asztal használatával, hanem pl: LXQT, LXDE, OpenBox, WindowMaker, stb. esetén:
Pentium  3  500MHz,  256MB  memória  20GB  szabad  hely,  CD/DVD  meghajtó.  Pentium  3  500MHz,  256MB  memória  20GB  szabad  hely,  CD/DVD  meghajtó.  /csak  direkt
telepítéssel KDE nélkül/.
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2.8.  2.8.  Lemezek, meghajtók jelöléseLemezek, meghajtók jelölése

A A blackPanther OSblackPanther OS  alatt a lemezek jelölése a következőképpen néz ki : alatt a lemezek jelölése a következőképpen néz ki :

Ha a lemez a gépünk első IDE1 kábeljának MASTER csatlakozóján található, akkor a lemez vagyHa a lemez a gépünk első IDE1 kábeljának MASTER csatlakozóján található, akkor a lemez vagy

meghajtó a meghajtó a hdahda  jelölést, ha az IDE1-SLAVE csatlakozón van, akkor a  jelölést, ha az IDE1-SLAVE csatlakozón van, akkor a hdbhdb -t. Az első SCSI/SATA-t. Az első SCSI/SATA

lemez lemez sdasda -t … és így tovább az abc-ben haladva. Tehát: -t … és így tovább az abc-ben haladva. Tehát: sdbsdb  vagy  vagy sdc/d/esdc/d/e . A merevlemezek. A merevlemezek

particionálása részben a telepítéshez egy olyan példát mutatunk be, ahol a lemez a SATA1 (primaryparticionálása részben a telepítéshez egy olyan példát mutatunk be, ahol a lemez a SATA1 (primary

master) csatlakozóján van, így az azon létrehozott elsődleges partíciós tábla az master) csatlakozóján van, így az azon létrehozott elsődleges partíciós tábla az sda1sda1  jelölést kapja jelölést kapja

meg. További részletekért olvassuk el újra a „meg. További részletekért olvassuk el újra a „Médiák azonoMédiák azono    ss    ításaítása    ” ” c. fejezetet.c. fejezetet.

2.9.  2.9.  A merevlemezek particionálása A merevlemezek particionálása 

A  A  blackPanther OSblackPanther OS rengeteg  rengeteg  partíciópartíció típust  képes  létrehozni,  olvasni,  vagy írni  rá   típust  képes  létrehozni,  olvasni,  vagy írni  rá  (Ext2,3,4  ,

ReiserFS,4,  FATx,  Btrfs,  XFS,  stb.),, ellentétben a   ellentétben a  WindowsWindows rendszerekkel ami csak a Fat16,  Fat32, rendszerekkel ami csak a Fat16,  Fat32,
NTFS fájlrendszert képes kezelni.NTFS fájlrendszert képes kezelni.

A  A  blackPanther OSblackPanther OS -hez  a  ReiserFS-hez  a  ReiserFS

vagy Ext4 vagy Ext4 partíciópartíció típust javasoljuk mert típust javasoljuk mert
ezek  a  legtöbbet  tűrő  és  leggyorsabbezek  a  legtöbbet  tűrő  és  leggyorsabb
fájlrendszerek.  Az  alapértelmezettfájlrendszerek.  Az  alapértelmezett
telepítés  esetén,  nem  javasoljuk,  hogytelepítés  esetén,  nem  javasoljuk,  hogy
több  részre  particionáljuk  a  lemezt  atöbb  részre  particionáljuk  a  lemezt  a
könnyű  kezelhetőség  miatt,  de  az  a  jókönnyű  kezelhetőség  miatt,  de  az  a  jó
választás, ha minimum kettőre választjukválasztás, ha minimum kettőre választjuk
szét  a  szabad  területet.  szét  a  szabad  területet.  BiztonságiBiztonsági
szempontból  jobb  ha  az  operációsszempontból  jobb  ha  az  operációs
rendszer külön partíción helyezkedik el.rendszer külön partíción helyezkedik el.
Nézzük  a  példát:  van  egy  500  GB-osNézzük  a  példát:  van  egy  500  GB-os
merevlemezünk  egy  asztali  PC-merevlemezünk  egy  asztali  PC-
ben/Laptopban.  Erre  fel  akarunkben/Laptopban.  Erre  fel  akarunk

telepíteni  egy  telepíteni  egy  blackPanther OSblackPanther OS -t  és  másodlagos  rendszernek  egy  -t  és  másodlagos  rendszernek  egy  WindowsWindows operációs operációs

rendszert,  aminek  250  GB-ot  adnánk  a  példánkban.  A  teljes  particionálást  könnyedénrendszert,  aminek  250  GB-ot  adnánk  a  példánkban.  A  teljes  particionálást  könnyedén

elvégezhetjük  a  elvégezhetjük  a  blackPanther OSblackPanther OS -be  integrált  grafikusprogramokkal  -be  integrált  grafikusprogramokkal  (PartitionManager,
Diskdrake). Ez a program a telepítés első lépéseiben azonnal megjelenik  ( Ez a program a telepítés első lépéseiben azonnal megjelenik  (FontosFontos: : Ha új Ha új partíciótpartíciót
hozunk  létre  javasolt  a  gép  újraindítása!hozunk  létre  javasolt  a  gép  újraindítása!)  Elsőként  indítsuk  el  a  gépet  a  blackPanther  OS)  Elsőként  indítsuk  el  a  gépet  a  blackPanther  OS
telepítőről, particionáljuk meg a területet úgy, hogy a telepítőről, particionáljuk meg a területet úgy, hogy a WindowsWindows-nak szánt -nak szánt partíciópartíció    ––  ha van ilyenha van ilyen

–  –  lehetőleg  elöl  legyen  egy  elsődleges  lehetőleg  elöl  legyen  egy  elsődleges  partíciónpartíción,  majd  hozzuk  létre  a  ,  majd  hozzuk  létre  a  blackPanther OSblackPanther OS

partícióitpartícióit a  maradék  250GB-os  területen   a  maradék  250GB-os  területen  (Természetesen  ettől  bárki  eltérhet  az  igényeinek
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megfelelően). A  A blackPanther OSblackPanther OS -nek szánt második  -nek szánt második  partíciópartíció legyen legalább 40 GB-os, ez legyen legalább 40 GB-os, ez

lesz majd a „ lesz majd a „ /  /  ” (” (gyökérpartíciógyökérpartíció) egyébként a telepített alaprendszer nagyjából a CD 2,5 / DVD) egyébként a telepített alaprendszer nagyjából a CD 2,5 / DVD
5GB-ot foglal ebből majd le. Ha ez megvan, kattintsunk az üres területre és készítsünk egy 2GB-5GB-ot foglal ebből majd le. Ha ez megvan, kattintsunk az üres területre és készítsünk egy 2GB-
os  SWAP  os  SWAP  partíciótpartíciót a  maradékot  pedig  particionáljuk  meg  „ a  maradékot  pedig  particionáljuk  meg  „/home/home”  ”  partíciónkpartíciónk a  személyes a  személyes
beállításoknak,  fájloknak,  dokumentumoknak.  Ha  kész  vagyunk  és  mindent  a  leírtak  szerintbeállításoknak,  fájloknak,  dokumentumoknak.  Ha  kész  vagyunk  és  mindent  a  leírtak  szerint
tettünk, akkor így néz ki a 100 GB-os lemez: tettünk, akkor így néz ki a 100 GB-os lemez: 

|---sda1(win 250GB)---||-----sda5( / 40GB bP)-------||-swap-(2GB)||--------sda7( /home ~200GB)--------||---sda1(win 250GB)---||-----sda5( / 40GB bP)-------||-swap-(2GB)||--------sda7( /home ~200GB)--------|   

Elsőként a  Elsőként a  WindowstWindowst kell telepítenünk, mivel nem képes más idegen rendszert indítani, hacsak kell telepítenünk, mivel nem képes más idegen rendszert indítani, hacsak
nincs  egy  harmadik  féltől  származó  rendszerbetöltő  programunk.  Ha  végeztünk  a  nincs  egy  harmadik  féltől  származó  rendszerbetöltő  programunk.  Ha  végeztünk  a  WindowsWindows

telepítéssel bootoljunk a telepítéssel bootoljunk a blackPanther OSblackPanther OS  telepítőről  telepítőről (CD/DVD/Pendrive/hálózat)(CD/DVD/Pendrive/hálózat) és a  és a partíciókpartíciók

ellenőrzése után kezdjük meg a telepítést a sda5 jelzésű partícióra úgy hogy a „/home” a sda7-reellenőrzése után kezdjük meg a telepítést a sda5 jelzésű partícióra úgy hogy a „/home” a sda7-re
van beállítva. A telepítés végén ne felejtsük el, hogy a rendszerbetöltőt, - ha nincs ilyenünk ésvan beállítva. A telepítés végén ne felejtsük el, hogy a rendszerbetöltőt, - ha nincs ilyenünk és
mind a két rendszert indítani akarjuk a jelen példa esetében - az sda lemez MBR-bemind a két rendszert indítani akarjuk a jelen példa esetében - az sda lemez MBR-be  (Master Boot (Master Boot

Record-ba)Record-ba) kell telepíteni. A telepítés végén az idegen rendszerek felderítésre és felvételre kerülnek kell telepíteni. A telepítés végén az idegen rendszerek felderítésre és felvételre kerülnek
a rendszerbetöltőbe, így a  a rendszerbetöltőbe, így a  WindowsWindows is bekerül, és a következő induláskor már ki tudjuk majd is bekerül, és a következő induláskor már ki tudjuk majd
választani a Grub-listából.  választani a Grub-listából.  A swap partíció mellőzhető  A swap partíció mellőzhető  (A BTRFS fájlrendszer nem támogatja a
Swap-fájlt!), ebben az esetben viszont javasolt  a  swapfile-x.x.rpm csomag telepítése és annak ebben az esetben viszont javasolt  a  swapfile-x.x.rpm csomag telepítése és annak
bekapcsolása indítási  időben (boot szakasz).  bekapcsolása indítási  időben (boot szakasz).  A  16.x  verziónál nincs már külön szükség  erre a
lépésre.

3.  3.  Telepítés (14.x > esetében)Telepítés (14.x > esetében)

3.1.1.  3.1.1.  A telepítőmédia előkészítéseA telepítőmédia előkészítése

Töltsük  le  az  aktuálisTöltsük  le  az  aktuális

blackPanther OSblackPanther OS  ISO ISO

fájlt  a  honlapról.  Amennyiben optikaifájlt  a  honlapról.  Amennyiben optikai
eszközt akarunk használni egy lemez-eszközt akarunk használni egy lemez-
égető programmal (pl.: k3b) írjuk ki azégető programmal (pl.: k3b) írjuk ki az
ISO  fájlt  egy  lemezre,  de  ügyeljünkISO  fájlt  egy  lemezre,  de  ügyeljünk
arra,  hogy  az  írást  arra,  hogy  az  írást  „ISO  képfájl”„ISO  képfájl”
módban  végezzük  el.  Ellenkezőmódban  végezzük  el.  Ellenkező
esetben  nem  lesz  indíthatóesetben  nem  lesz  indítható
(bootolható) az optikai lemezünk. az optikai lemezünk.

USB  pendrive  USB  pendrive  (flashdisk) esetén esetén
használjuk  az  ImageWriter  nevűhasználjuk  az  ImageWriter  nevű
programot  Windows  vagy  egyébprogramot  Windows  vagy  egyéb

2222

ISO kiírása képfájlkéntISO kiírása képfájlként

http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows


blackPanther OS dokumentációblackPanther OS dokumentáció

rendszer alatt, blackPanther OS alatt pedig az IsoDumper nevű szoftvert. rendszer alatt, blackPanther OS alatt pedig az IsoDumper nevű szoftvert. 

Az ezektől eltérő szoftverek akkor alkalmasak az ISO kiírására, ha támogatják a DD-módot.Az ezektől eltérő szoftverek akkor alkalmasak az ISO kiírására, ha támogatják a DD-módot.
Egyéb esetben nem kapunk indítható eszközt! Egyéb esetben nem kapunk indítható eszközt! A javasolt és általunk már tesztelt  alkalmazásokatA javasolt és általunk már tesztelt  alkalmazásokat
mindig megjelenítjük honlapunkon az aktuális kiadások bejelentésekor!mindig megjelenítjük honlapunkon az aktuális kiadások bejelentésekor!

3.1.2.  3.1.2.  A számítógép előkészítéseA számítógép előkészítése

Bármilyen  PC-t  is  akarunk használni  a  telepítéshez,  minden  esetben  beállításokat  kellBármilyen  PC-t  is  akarunk használni  a  telepítéshez,  minden  esetben  beállításokat  kell
elvégeznünk ahhoz, hogy a PC az indítási folyamatot a telepítőmédiával kezdje elvégeznünk ahhoz, hogy a PC az indítási folyamatot a telepítőmédiával kezdje (bootolás)(bootolás)..  

Ezt kétféleképpen érhetjük el:Ezt kétféleképpen érhetjük el:

Be kell lépnünk a PC BIOS-ba, általában az  Be kell lépnünk a PC BIOS-ba, általában az  ESCESC   vagy az    vagy az  F2F2  gombokkal tehetjük ezt gombokkal tehetjük ezt

meg. A PC BIOS-ban megváltoztatjuk az indítási sorrendet, hogy az indításkor a PC BIOS-a ameg. A PC BIOS-ban megváltoztatjuk az indítási sorrendet, hogy az indításkor a PC BIOS-a a
telepítőmédiával kezdje a bootolható eszközök felderítését. Ez lehet CD/DVD-rom vagy USBtelepítőmédiával kezdje a bootolható eszközök felderítését. Ez lehet CD/DVD-rom vagy USB
pendrive, vagy akár egy Hálózati (PXE boot) eszköz is. pendrive, vagy akár egy Hálózati (PXE boot) eszköz is. 

A BIOS-ba lépés funkcióbillentyűje a legtöbb esetben a képernyőn meg van jelenítve, pl.: „A BIOS-ba lépés funkcióbillentyűje a legtöbb esetben a képernyőn meg van jelenítve, pl.: „F2 :F2 :
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Enter to SetupEnter to Setup” vagy „” vagy „Press ESC to Bios SetupPress ESC to Bios Setup” feliratokkal. Ez rövid ideig jelenik meg a PC” feliratokkal. Ez rövid ideig jelenik meg a PC
bekapcsolásakor a képernyő alsó részében.  bekapcsolásakor a képernyő alsó részében.  

A második lehetőség egy átmeneti  beállítás  –  A második lehetőség egy átmeneti  beállítás  –  nemnem

minden  BIOS  biztosítjaminden  BIOS  biztosítja –,  hogy  amikor  a  PC-t –,  hogy  amikor  a  PC-t
bekapcsoljuk,  egy  funkcióbillentyű  használatávalbekapcsoljuk,  egy  funkcióbillentyű  használatával
kiválaszthatjuk a PC indítására használt eszközt. Akiválaszthatjuk a PC indítására használt eszközt. A
funkcióbillentyűk  gyártóként  eltérhetnek,  de  afunkcióbillentyűk  gyártóként  eltérhetnek,  de  a
legtöbb –  legtöbb –  de nem mindende nem minden – esetben, azt a képernyőn – esetben, azt a képernyőn

megjelenítik pár másodpercre. Jellemzően az megjelenítik pár másodpercre. Jellemzően az F8F8

,  ,  F9F9  billentyűket használják a képen is látható billentyűket használják a képen is látható

műveleti ablak megjelenítésére. műveleti ablak megjelenítésére. 

Az újabb PC BIOS-okba bekerült  egy technológia, az UEFIAz újabb PC BIOS-okba bekerült  egy technológia, az UEFI
(EFI boot), ami a ~30 éves MBR (Master Boot Record) helyett(EFI boot), ami a ~30 éves MBR (Master Boot Record) helyett
fogja  kezelni  a  jövőben  a  GPT  (GUID  Partition  Table)fogja  kezelni  a  jövőben  a  GPT  (GUID  Partition  Table)
partíciókat.partíciókat.  

Ezt  a  technológiát  a  rohamosan  növekedő  adathordozókEzt  a  technológiát  a  rohamosan  növekedő  adathordozók
hozták  magukkal,  és  2,1TB  felett  már  csak  ezt  javasolt  használni,  ugyanis  az  MBR  elfoglalt  területe  fix  ahozták  magukkal,  és  2,1TB  felett  már  csak  ezt  javasolt  használni,  ugyanis  az  MBR  elfoglalt  területe  fix  a
merevlemezen  és  a  particióstábla  adatok  nem férnek  bele  már  sajnos.  Amennyiben  régebbi  gépünk  van  és  amerevlemezen  és  a  particióstábla  adatok  nem férnek  bele  már  sajnos.  Amennyiben  régebbi  gépünk  van  és  a
lemezünk MBR-re van particionálva, ne változtassuk meg ezeket a BIOS beállításokat. lemezünk MBR-re van particionálva, ne változtassuk meg ezeket a BIOS beállításokat. 

A  BIOS-ban  javasolt  az  EFI  boot  =  „Compatible”  vagy  „Legacy”,  esetleg  „Dual  mode”A  BIOS-ban  javasolt  az  EFI  boot  =  „Compatible”  vagy  „Legacy”,  esetleg  „Dual  mode”
használata.  Egyes BIOS-ok esetében a „Fast boot” opciót is „Disabled”-re kell  állítani ahhoz,használata.  Egyes BIOS-ok esetében a „Fast boot” opciót is „Disabled”-re kell  állítani ahhoz,
hogy a PC a telepítővel indulni tudjon. hogy a PC a telepítővel indulni tudjon. A v17.1 előtti telepítők nem támogatják az EFI-módot!A v17.1 előtti telepítők nem támogatják az EFI-módot!

3.1.3.  3.1.3.  A telepítő indításaA telepítő indítása

A  A  blackPanther OSblackPanther OS  a  legkönnyebben a  legkönnyebben

telepíthető  telepíthető  rendszerekrendszerek közé  tartozik.  A közé  tartozik.  A
telepítőt  behelyezve  és  arról  bootolvatelepítőt  behelyezve  és  arról  bootolva
megjelenik  az  üdvözlő  képernyő.  (Amegjelenik  az  üdvözlő  képernyő.  (A
lemezről  vagy  usb-ről  bootolást  a  PClemezről  vagy  usb-ről  bootolást  a  PC
BIOS-ában  engedélyezni  kell).  IgazábólBIOS-ában  engedélyezni  kell).  Igazából
semmi  dolgunk  nincsen  normál  esetben,semmi  dolgunk  nincsen  normál  esetben,
csak  hagyni,  hogy  a  telepítő  felismerje  acsak  hagyni,  hogy  a  telepítő  felismerje  a
hardverelemekethardverelemeket és  elindítsa  a  grafikus és  elindítsa  a  grafikus
felületet.felületet.
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Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy a telepítő live rendszer éppen mit csinál - arra is vanHa többet szeretnénk megtudni arról, hogy a telepítő live rendszer éppen mit csinál - arra is van

lehetőség -, nyomjuk meg azlehetőség -, nyomjuk meg az F2F2 , vagy az  , vagy az  EscEsc  gombot. Ekkor részleteiben láthatjuk, hogy gombot. Ekkor részleteiben láthatjuk, hogy

éppen mi történik a éppen mi történik a gépünkön. gépünkön. Ez hasznos lehet akkor is, ha valamilyen hibának az okát szeretnénkEz hasznos lehet akkor is, ha valamilyen hibának az okát szeretnénk
kideríteni.kideríteni.

Az üdvözlő képernyőn az alábbi indítási menüpontok jelenhetnek meg:Az üdvözlő képernyőn az alábbi indítási menüpontok jelenhetnek meg:  

•• Start: blackPanther OS indítása – Az alapértelmezett munkaasztal indítása, az alapvető beállítások utánStart: blackPanther OS indítása – Az alapértelmezett munkaasztal indítása, az alapvető beállítások után
•• Advanced Mode (Compatible) – Hibás BIOS esetén javasolt indítási mód (kikapcsolja az ACPI/APIC-ot)Advanced Mode (Compatible) – Hibás BIOS esetén javasolt indítási mód (kikapcsolja az ACPI/APIC-ot)
•• VesaMode VesaMode –– Indítás VESA (általános) videóbeállításokkal, zárt meghajtókhoz kell Indítás VESA (általános) videóbeállításokkal, zárt meghajtókhoz kell
•• Failsafe Failsafe –– Hibakereső mód, grafikus felület nélküli parancssort kapunk Hibakereső mód, grafikus felület nélküli parancssort kapunk
•• Slow/Lassu PC Install – Telepítő indítása a munkaasztal nélkül, gyengébb gépekre ajánlottSlow/Lassu PC Install – Telepítő indítása a munkaasztal nélkül, gyengébb gépekre ajánlott
•• System Recover (sda1) System Recover (sda1) –– Helyreállító mód, az SDA1-re telepített rendszerünket indítja el Helyreállító mód, az SDA1-re telepített rendszerünket indítja el

*** Ha az indításkor problémáink adódnak kérem olvassa el az „Indítás” c. fejezetet a függelékben*** Ha az indításkor problémáink adódnak kérem olvassa el az „Indítás” c. fejezetet a függelékben

A telepítő indítása - BootsplashA telepítő indítása - Bootsplash

      

A telepítő indítása - részletes információvalA telepítő indítása - részletes információval

Normál  esetben  a  lemezről  vagy  USB  eszközről  indított  Normál  esetben  a  lemezről  vagy  USB  eszközről  indított  blackPanther OSblackPanther OS  egy  grafikus egy  grafikus

telepítőkörnyezetet  biztosít  számunkra.  A verzióktól függően a telepítőprogram kinézete eltérhettelepítőkörnyezetet  biztosít  számunkra.  A verzióktól függően a telepítőprogram kinézete eltérhet
ugyan, de törekedtünk arra, hogy egy egyszerű és jól átlátható, jól értelmezhető telepítőprogramotugyan, de törekedtünk arra, hogy egy egyszerű és jól átlátható, jól értelmezhető telepítőprogramot
biztosítsunk. biztosítsunk. A sikeres telepítéshez és a műveletek végrehajtásához elegendő egy teljesen általános,A sikeres telepítéshez és a műveletek végrehajtásához elegendő egy teljesen általános,
alap informatikai  ismeret.alap informatikai  ismeret. Természetesen mi azt  javasoljuk,  hogy a dokumentumot  figyelmesen Természetesen mi azt  javasoljuk,  hogy a dokumentumot  figyelmesen
olvasd el,  így nem lesznek fennakadások.  olvasd el,  így nem lesznek fennakadások.  Optikai meghajtó használata esetén a sikeres telepítésOptikai meghajtó használata esetén a sikeres telepítés
feltétele a hibátlanul működő optikai eszköz!feltétele a hibátlanul működő optikai eszköz! Bár a telepítőmédia 700MB-os, a telepítőben használt Bár a telepítőmédia 700MB-os, a telepítőben használt
állomány valójában több gigabájt, így egy hibás vagy gyenge minőségű optikai meghajtó nem fogjaállomány valójában több gigabájt, így egy hibás vagy gyenge minőségű optikai meghajtó nem fogja
tudni kicsomagolni a tömörített fájlrendszert és a telepítés sikertelen lesz, vagy működési hibákhoztudni kicsomagolni a tömörített fájlrendszert és a telepítés sikertelen lesz, vagy működési hibákhoz
vezethet.vezethet.
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A telepítést kétféleképpen is indíthatjuk.A telepítést kétféleképpen is indíthatjuk.

1.1. Már az üdvözlőképernyőn kiválasztjuk a blackPanther OS telepítése menüpontot és elindítjuk a rendszert, amiMár az üdvözlőképernyőn kiválasztjuk a blackPanther OS telepítése menüpontot és elindítjuk a rendszert, ami
automatikusan a telepítőprogramot fogja nekünk biztosítani. automatikusan a telepítőprogramot fogja nekünk biztosítani. 

2.2. Elindítjuk az úgynevezett Live-módban. Ekkor a rendszer az alapértelmezett munkakörnyezetet indítja el és azElindítjuk az úgynevezett Live-módban. Ekkor a rendszer az alapértelmezett munkakörnyezetet indítja el és az
asztalon vagy a menüben található „Telepítő” ikonnal indíthatjuk. Ebben az esetben akár internetezhetünk is,asztalon vagy a menüben található „Telepítő” ikonnal indíthatjuk. Ebben az esetben akár internetezhetünk is,
amíg a telepítési folyamat lezajlik.amíg a telepítési folyamat lezajlik.

Egyik  esetben  sem  történik  a  számítógépen  és  az  adathordozókon  semmilyen  változásEgyik  esetben  sem  történik  a  számítógépen  és  az  adathordozókon  semmilyen  változás
mindaddig, amíg ehhez a belegyezésünket nem adjuk, és a telepítőt végig nem futtatjuk.mindaddig, amíg ehhez a belegyezésünket nem adjuk, és a telepítőt végig nem futtatjuk.

3.1.4.  3.1.4.  A telepítési folyamat alaplépései a 16.x eseténA telepítési folyamat alaplépései a 16.x esetén

Indítási szakasz:Indítási szakasz:

•• A live-rendszer alapnyelvének a kijelöléseA live-rendszer alapnyelvének a kijelölése
•• Használni kívánt billentyűzetkiosztás kijelöléseHasználni kívánt billentyűzetkiosztás kijelölése
•• Időzóna kijelöléseIdőzóna kijelölése

Telepítési szakasz, a telepítő indítása a rendszer véglegesítése:Telepítési szakasz, a telepítő indítása a rendszer véglegesítése:

•• Tartózkodási helyünk, a nyelvi környezet beállításához (később megváltoztatható)Tartózkodási helyünk, a nyelvi környezet beállításához (később megváltoztatható)
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•• Billentyűzetkiosztás kiválasztása (bármikor felvehetünk egyéb billentyűzetkiosztást is)Billentyűzetkiosztás kiválasztása (bármikor felvehetünk egyéb billentyűzetkiosztást is)
•• Merevlemez kiválasztása – felosztása szükség szerint – és particionálásaMerevlemez kiválasztása – felosztása szükség szerint – és particionálása
•• Felhasználónév  és  jelszó  megadása  (igény  szerint  a  rendszergazdának  külön  jelszóFelhasználónév  és  jelszó  megadása  (igény  szerint  a  rendszergazdának  külön  jelszó

megadására is van lehetőség)megadására is van lehetőség)
•• A telepítés összegzése, majd a telepítési folyamat indításaA telepítés összegzése, majd a telepítési folyamat indítása

3.2.  3.2.  A telepített rendszer indításaA telepített rendszer indítása

A  A  blackPanther OSblackPanther OS  rendszerbetöltője  -  a  Grub/Grub2   rendszerbetöltője  -  a  Grub/Grub2  (régen lilo)  -   képes  más-   képes  más

rendszertrendszert is indítani, többek között  is indítani, többek között WindowsWindows    --    tt     vagy egyéb rendszert, disztribúciót i vagy egyéb rendszert, disztribúciót is. s. 

Ha  a  gépünkben  több  merevlemez  van  akkor  célszerű  a  Ha  a  gépünkben  több  merevlemez  van  akkor  célszerű  a  blackPanther OSblackPanther OS

rendszerbetöltőt a gyökérpartícióra (/-be) telepíteni és külső rendszerbetöltőt használni.rendszerbetöltőt a gyökérpartícióra (/-be) telepíteni és külső rendszerbetöltőt használni.
Ilyen  pl:  GAG, PQBoot,  stb.  Ezzel  a  módszerrel  akár  több független,  és  más-más helyen levőIlyen pl:  GAG, PQBoot,  stb.  Ezzel  a  módszerrel  akár  több független,  és  más-más helyen levő
rendszertrendszert is kezelhetünk anélkül, hogy bármelyik eltávolítása miatt a rendszerbetöltő meghibásodna. is kezelhetünk anélkül, hogy bármelyik eltávolítása miatt a rendszerbetöltő meghibásodna.
Ezután nEzután nincs egyéb dolgunk, mint kiválasztani a boot-menüből az elindítani kívánt incs egyéb dolgunk, mint kiválasztani a boot-menüből az elindítani kívánt rendszertrendszert. Ha a. Ha a

blackPanther OSblackPanther OS -t választjuk ki, akkor egy folyamatjelzőt fogunk észlelni, mely azt indikálja,-t választjuk ki, akkor egy folyamatjelzőt fogunk észlelni, mely azt indikálja,

hogy a hogy a rendszerrendszer inicializálása hol tart.  inicializálása hol tart. 

Ha ettől  Ha ettől  bővebb információt szeretnénk kapni az indítási folyamatról,bővebb információt szeretnénk kapni az indítási folyamatról,  [vagy interaktív módban][vagy interaktív módban]

beszédesebb módban szeretbeszédesebb módban szeretnénk indítani a nénk indítani a rendszertrendszert, akkor nyomjuk meg az, akkor nyomjuk meg az F2F2 , vagy az , vagy az EscEsc

gomb valamelyikét és a rendszer „verbose” (részletes) módba váltja a bootsplash képernyőt.  gomb valamelyikét és a rendszer „verbose” (részletes) módba váltja a bootsplash képernyőt.  EzEz
hibakereséshez nagyszerű megoldás, mert a megjelenő képernyőről leolvashatjuk a hibás folyamathibakereséshez nagyszerű megoldás, mert a megjelenő képernyőről leolvashatjuk a hibás folyamat
nevét, jellemzőit. Használhatóak még az indítás előtt init opciók is, ehhez az üdvözlő képernyőn isnevét, jellemzőit. Használhatóak még az indítás előtt init opciók is, ehhez az üdvözlő képernyőn is
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megjelenő  (grub)  funkciógombbal  elérhető  (pl  F3/F6  vagy  ESC)  parancssorban  megadni  amegjelenő  (grub)  funkciógombbal  elérhető  (pl  F3/F6  vagy  ESC)  parancssorban  megadni  a
megfelelő opcionális kapcsolókat. Pl: splash verbose, init=/bin/sh, acpi=off, apic=off,  vga=791megfelelő opcionális kapcsolókat. Pl: splash verbose, init=/bin/sh, acpi=off, apic=off,  vga=791

3.3.  3.3.  Rendszer-adminisztrációRendszer-adminisztráció

A A rendszerrendszer beállítása pont ugyanolyan egyszerű feladat, mint  beállítása pont ugyanolyan egyszerű feladat, mint WindowsWindows alatt, de természetesen csak alatt, de természetesen csak
akkor,  akkor,  ha már az alapfogalmakkal is tisztában vagyunkha már az alapfogalmakkal is tisztában vagyunk   (Pont úgy mint Windows alatt)(Pont úgy mint Windows alatt). Bár a. Bár a
fejlesztő  arra  törekedett,  hogy  a  lehető  legegyszerűbbé  tegye  a  rendszer  beállítását,fejlesztő  arra  törekedett,  hogy  a  lehető  legegyszerűbbé  tegye  a  rendszer  beállítását, a a

blackPanther OSblackPanther OS  alatt sokkal több dologba lehet beleszólásunk, sokkal többet tudhatunk meg a alatt sokkal több dologba lehet beleszólásunk, sokkal többet tudhatunk meg a

rendszerrőlrendszerről, és emiatt több beállítási lehetőség és opció között kell majd eligazodnunk, mint amit, és emiatt több beállítási lehetőség és opció között kell majd eligazodnunk, mint amit
eddig megszokhattunk.eddig megszokhattunk.

Az  összes  beállítási  lehetőség  megismertetése  sajnos  meghaladja  e  könyv  lehetőségeit  és  a  szerző  szabadidejét,Az  összes  beállítási  lehetőség  megismertetése  sajnos  meghaladja  e  könyv  lehetőségeit  és  a  szerző  szabadidejét,
ugyanakkor számos beállítási lehetőség külön bemutatása az egyszerűségük miatt felesleges is. Érdemes azonban ezenugyanakkor számos beállítási lehetőség külön bemutatása az egyszerűségük miatt felesleges is. Érdemes azonban ezen
fejezet teljes elolvasása, - esetleg az itt olvasottak azonnali kipróbálása - mert pont a széleskörű beállítási lehetőségekfejezet teljes elolvasása, - esetleg az itt olvasottak azonnali kipróbálása - mert pont a széleskörű beállítási lehetőségek
miatt - egy-egy menüpont kiragadásával bárki könnyedén elveszítheti a „fonalat”. Az állandóan előforduló lépéseketmiatt - egy-egy menüpont kiragadásával bárki könnyedén elveszítheti a „fonalat”. Az állandóan előforduló lépéseket
nem akarjuk minden művelet bemutatása alatt megismételni. nem akarjuk minden művelet bemutatása alatt megismételni. 

Ahhoz,  hogy  elindítsuk  a  Ahhoz,  hogy  elindítsuk  a  blackPanther OSblackPanther OS  beállítóközpontját,  kattintsunk  a  főmenü beállítóközpontját,  kattintsunk  a  főmenü

ikonra, majd a megnyíló menüben lépjünk az alábbi menüpontokra ikonra, majd a megnyíló menüben lépjünk az alábbi menüpontokra (használhatjuk a keresőt is)(használhatjuk a keresőt is): : 

SegédeszközökSegédeszközök  > > RendszereszközökRendszereszközök  > > blackPanther OS BeállításablackPanther OS Beállítása  menüpontra.  menüpontra. 

(Az indító- főmenü kedvencek között is megjelenítjük, a menü tetején található keresőmezőben gyorsan rátalálhatunk,
ha  begépeljük  ezt:  rendszerbeállítások.  Az  Alt+F2  gombok  lenyomásával  elérhető  keresőmezőben  ugyanezt  az

eredményt  érhetjük  el,  kattintások  nélkül.  A beállítás  a
főmenü  kedvencek  lapjához  is  hozzá  van  adva  már
telepítéskor)

A  A  blackPanther OSblackPanther OS  rendszerünk  könnyű rendszerünk  könnyű

beállíthatóságáról  (v16.2-től)  az  beállíthatóságáról  (v16.2-től)  az  App-MimeApp-Mime
alkalmazáscsoportosítóalkalmazáscsoportosító megoldás gondoskodik. megoldás gondoskodik.
Ez  a  program  a  kiválasztott  művelethezEz  a  program  a  kiválasztott  művelethez
használható  telepített  vagy  telepíthetőhasználható  telepített  vagy  telepíthető
programokat listázza egy azon helyről. A képenprogramokat listázza egy azon helyről. A képen
a „rendszerbetöltő” beállításaihoz  vagy ehheza „rendszerbetöltő” beállításaihoz  vagy ehhez
kapcsolódó  műveletek  elvégzését  listázza.  Bárkapcsolódó  műveletek  elvégzését  listázza.  Bár
így  sokkal  egyszerűbb  az  adminisztráció,  azígy  sokkal  egyszerűbb  az  adminisztráció,  az
alapfogalmakkal  még  így  is  tisztában  kellalapfogalmakkal  még  így  is  tisztában  kell
lennünk, hogy biztonsággal használhassuk!lennünk, hogy biztonsággal használhassuk!
Kattintsunk  a  kívánt  elemre  aKattintsunk  a  kívánt  elemre  a
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beállítóközpontban,  például:  beállítóközpontban,  például:  Automatikus beléptetésAutomatikus beléptetés .  Ezzel  a  programmal  állíthatjuk  be,  hogy.  Ezzel  a  programmal  állíthatjuk  be,  hogy

hogyan lépjünk be munkakörnyezetbe: jelszóval vagy automatikusan. Adjuk meg a rendszergazdahogyan lépjünk be munkakörnyezetbe: jelszóval vagy automatikusan. Adjuk meg a rendszergazda
(root) jelszavát, ha szükséges. (root) jelszavát, ha szükséges. (Ezt a telepítés előtt kérte a rendszer a v14.x esetén, v16.x verzióknál(Ezt a telepítés előtt kérte a rendszer a v14.x esetén, v16.x verzióknál))  

Ugyanígy  beállíthatjuk  a  hang  és  multimédiásUgyanígy  beállíthatjuk  a  hang  és  multimédiás
eszközöket,  vagy  a  perifériás  eszközöket.  Ámeszközöket,  vagy  a  perifériás  eszközöket.  Ám
ezeknek  a  beállítása  a  ezeknek  a  beállítása  a  rendszerrendszer indításakor indításakor
automatikusan  megtörténik.  Így  automatikusan  megtörténik.  Így  csak  azokat  acsak  azokat  a
beállítási  lehetőségeket  változtassuk  meg,beállítási  lehetőségeket  változtassuk  meg,
amelyekről tudjuk, hogy mire valók vagy milyenamelyekről tudjuk, hogy mire valók vagy milyen
eredményt akarunk elérni a módosítással. eredményt akarunk elérni a módosítással. 
  
A  blackPanther  OS-ben  számos  beállításiA  blackPanther  OS-ben  számos  beállítási
lehetőség van még amivel  testre szabhatjuk alehetőség van még amivel  testre szabhatjuk a
munkakörnyezetünket.  munkakörnyezetünket.  Ezekből most pár példátEzekből most pár példát
mutatunk be a könnyebb érthetőség miatt.mutatunk be a könnyebb érthetőség miatt.

Ha  az  asztal,  menü  vagy  a  ablakdekorációk  stílusát  szeretnénk  megváltoztatni,  kattintsunk  aHa  az  asztal,  menü  vagy  a  ablakdekorációk  stílusát  szeretnénk  megváltoztatni,  kattintsunk  a

blackPanther OSblackPanther OS  beállítóközpontjában  a  Megjelenés  főcsoportban  –  az   beállítóközpontjában  a  Megjelenés  főcsoportban  –  az  Asztali témaAsztali téma

menüpontra.  Itt  előre  elkészített  megjelenési  felületek  és  különböző  Asztali  témák  közülmenüpontra.  Itt  előre  elkészített  megjelenési  felületek  és  különböző  Asztali  témák  közül
választhatjuk ki a nekünk legmegfelelőbbet, egyetlen kattintással.választhatjuk ki a nekünk legmegfelelőbbet, egyetlen kattintással.

Akár saját „Custom” témát isAkár saját „Custom” témát is
készíthetünk az  itt  felsoroltakkészíthetünk az  itt  felsoroltak
felhasználásával  vagy  azokfelhasználásával  vagy  azok
kombinálásával. kombinálásával. 

KépernyőzárolásKépernyőzárolás  menüre menüre
kattintva  beállíthatjuk  akattintva  beállíthatjuk  a
képernyő  zárolást,  hogyképernyő  zárolást,  hogy
mennyi  inaktivitási  idő  utánmennyi  inaktivitási  idő  után
zárolja  a  képernyőt,  dezárolja  a  képernyőt,  de
beállíthatjuk  azt  is,  hogy  abeállíthatjuk  azt  is,  hogy  a
zárolás alatt mi jelenjen meg azárolás alatt mi jelenjen meg a
képernyőn.  Egyes  verziókbanképernyőn.  Egyes  verziókban
lehetőség  nyílik  arra  is,  hogylehetőség nyílik  arra  is,  hogy

magát a képernyőkímélőt is csak jelszóval lehessen leállítani. Ezek akkor akkor lehetnek hasznosmagát a képernyőkímélőt is csak jelszóval lehessen leállítani. Ezek akkor akkor lehetnek hasznos
funkciók, ha a gépet magára hagyjuk és nem szeretnénk, ha más hozzányúlna, amíg távol vagyunk. funkciók, ha a gépet magára hagyjuk és nem szeretnénk, ha más hozzányúlna, amíg távol vagyunk. 
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Kattintsunk  a  „Megjelenés”  csoportban  aKattintsunk  a  „Megjelenés”  csoportban  a

BetűtípusokBetűtípusok  ikonra a különböző betűtípusok, ikonra a különböző betűtípusok,

és  az  élsimítási  paraméterek  beállításához.  Ittés  az  élsimítási  paraméterek  beállításához.  Itt
választható  ki,  hogy  mihez,  milyenválasztható  ki,  hogy  mihez,  milyen
betűtípusokat  használjon  a  betűtípusokat  használjon  a  rendszerrendszer és  az és  az
alkalmazások.  alkalmazások.  Az alapértelmezés a bekapcsoltAz alapértelmezés a bekapcsolt
állapot.állapot.
Az  „Testreszabás”  csoportban  azAz  „Testreszabás”  csoportban  az

AlkalmazásokAlkalmazások  –   –  Alkalmazásindítási effektusAlkalmazásindítási effektus

menüpont alatt állítható be, hogy a programokmenüpont alatt állítható be, hogy a programok
indítását hogyan jelezze vissza a indítását hogyan jelezze vissza a rendszerrendszer..
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Ez nagyon hasznos funkció, amennyiben egy nehezebben induló programot indítunk el, vagy egyEz nagyon hasznos funkció, amennyiben egy nehezebben induló programot indítunk el, vagy egy
lassabb gépet használunk. Ugyanis, ha nem kapunk visszajelzést arról, hogy a program betöltéselassabb gépet használunk. Ugyanis, ha nem kapunk visszajelzést arról, hogy a program betöltése
már elkezdődött, hajlamosak vagyunk többször elindítani ugyanazt a programot, ettől azonban csakmár elkezdődött, hajlamosak vagyunk többször elindítani ugyanazt a programot, ettől azonban csak
még lassabban indul majd el. még lassabban indul majd el. 

Hasznos  és  látványos  ez  a  módszer,  de  mégHasznos  és  látványos  ez  a  módszer,  de  még
jobb,  hogy  mi  magunk  állíthatjuk  be,  hogyjobb,  hogy  mi  magunk  állíthatjuk  be,  hogy
milyen  visszajelzést  szeretnénk  kapni  -  nomilyen  visszajelzést  szeretnénk  kapni  -  no
persze  csak  bizonyos  korlátok  között.  Példáulpersze  csak  bizonyos  korlátok  között.  Például
visszajelzésként  beállíthatjuk,  hogy  a  kurzorvisszajelzésként  beállíthatjuk,  hogy  a  kurzor
mellett  jelenjen  meg  egy  homokóra,  vagy  azmellett  jelenjen  meg  egy  homokóra,  vagy  az
indított  alkalmazás  „ugráló”  ikonja  -  ami  azindított  alkalmazás  „ugráló”  ikonja  -  ami  az
alapértelmezett  -,  de  még  más  lehetőségek  isalapértelmezett  -,  de  még  más  lehetőségek  is
vannak. vannak. 

Ettől függetlenül külön azt is beállíthatjuk, hogyEttől függetlenül külön azt is beállíthatjuk, hogy
a feladatlistában is legyen-e visszajelzés. Ebbena feladatlistában is legyen-e visszajelzés. Ebben
az esetben a program betöltésének folyamata ésaz esetben a program betöltésének folyamata és
a betöltés vége is kijelezhető. Továbbá mindkéta betöltés vége is kijelezhető. Továbbá mindkét
funkciónál beállíthatjuk, hogy a betöltési folyamat jelzését mennyi ideig szeretnénk látni.funkciónál beállíthatjuk, hogy a betöltési folyamat jelzését mennyi ideig szeretnénk látni.

A A WindowsWindows    --    alal     ellentétben lehetőséget nyújt ellentétben lehetőséget nyújt
arra,  hogy  több  munkaasztalt  isarra,  hogy  több  munkaasztalt  is
használhassunk  -  használhassunk  -  noha  egyesnoha  egyes
segédprogramokkal  (például  amit  az  ATIsegédprogramokkal  (például  amit  az  ATI
kártyákhoz  adnak),  most  már  kártyákhoz  adnak),  most  már  WindowsWindows
alatt is elérhetővé vált a több munkaasztalalatt is elérhetővé vált a több munkaasztal
használata. használata. 

Ahhoz,  hogy  beállíthassuk,  hogy  hányAhhoz,  hogy  beállíthassuk,  hogy  hány
asztalunk  legyen,  mi  legyen  a  nevük,  ésasztalunk  legyen,  mi  legyen  a  nevük,  és
lehessen  akár  egérgörgővel  az  asztaloklehessen  akár  egérgörgővel  az  asztalok
között  váltani,  csak  kattintsunk  aközött  váltani,  csak  kattintsunk  a
Munkaterület  csoportban  azMunkaterület  csoportban  az

Asztali működésAsztali működés  –    –   Virtuális asztalokVirtuális asztalok

menüpontra.  Ez  a  funkció  különösenmenüpontra.  Ez  a  funkció  különösen
hasznos, ha kis felbontású kijelzőnk van, vagy ha egyszerűen betelt egy asztalunk felülete és egyhasznos, ha kis felbontású kijelzőnk van, vagy ha egyszerűen betelt egy asztalunk felülete és egy
üres asztalt szeretnénk látni, az alkalmazások bezárása nélkül.üres asztalt szeretnénk látni, az alkalmazások bezárása nélkül.
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Kattintsunk a Kattintsunk a AblakokAblakok  menüpontra az ablakok kezelésével kapcsolatos funkciók beállításához. menüpontra az ablakok kezelésével kapcsolatos funkciók beállításához.
Az erre „felbukkanó” dialógus ablak számos beállítási lehetőséget rejt magában, bizonyítva azzal,Az erre „felbukkanó” dialógus ablak számos beállítási lehetőséget rejt magában, bizonyítva azzal,
hogy több fület is kellett a fejlesztőknek alkalmazni, hogy elférjenek. hogy több fület is kellett a fejlesztőknek alkalmazni, hogy elférjenek. 

A „Munkaterület” csoportban  A „Munkaterület” csoportban  FókuszálásFókuszálás  fülre kattintva beállíthatjuk,  hogy a   fülre kattintva beállíthatjuk,  hogy a  rendszerrendszer mikor, mikor,

milyen  módon  fókuszáljon  a  most  megnyílt,  vagy  már  előzőkben  megnyitott  ablakra,  milyenmilyen  módon  fókuszáljon  a  most  megnyílt,  vagy  már  előzőkben  megnyitott  ablakra,  milyen
stílusban lehessen navigálni az ablakok között. A fókuszálás „címszó” alatt azt hiszem egyértelműstílusban lehessen navigálni az ablakok között. A fókuszálás „címszó” alatt azt hiszem egyértelmű
választási lehetőségeket kapunk. A navigáció talán már nem ennyire egyértelmű mindenki számára,választási lehetőségeket kapunk. A navigáció talán már nem ennyire egyértelmű mindenki számára,
viszont próbálgatással minden funkció egyértelművé válik. viszont próbálgatással minden funkció egyértelművé válik. 
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Az  Az  Ablak műveletekAblak műveletek  fül első ránézésre a legbonyolultabb, másodikra még inkább. Akár volt már fül első ránézésre a legbonyolultabb, másodikra még inkább. Akár volt már

számítógépünk, akár nem, ha nem ehhez hasonló számítógépünk, akár nem, ha nem ehhez hasonló rendszertrendszert és ablakkezelőt használtunk, teljesen új és ablakkezelőt használtunk, teljesen új
lesz a számunkra, mert még hasonlót sem láthattunk. Így aztán kedvünkre kísérletezgethetünk, hogylesz a számunkra, mert még hasonlót sem láthattunk. Így aztán kedvünkre kísérletezgethetünk, hogy
mi a kényelmes számunkra, vagy akár mindent hagyhatunk úgy, ahogy eredetileg be volt állítva. Ittmi a kényelmes számunkra, vagy akár mindent hagyhatunk úgy, ahogy eredetileg be volt állítva. Itt
állíthatjuk be, hogy melyik egérgombbal milyen hatást válthatunk ki, ha az ablakra, vagy a keretreállíthatjuk be, hogy melyik egérgombbal milyen hatást válthatunk ki, ha az ablakra, vagy a keretre
kattinthatunk. Például ha a bal gombbal duplán kattintunk a keretre, akkor az ablak „felgördül”, amikattinthatunk. Például ha a bal gombbal duplán kattintunk a keretre, akkor az ablak „felgördül”, ami

azt jelenti, hogy a keret felső részét fogjuk látni, az ablak „érdemi” része eltűnik. Ugyanígy megazt jelenti, hogy a keret felső részét fogjuk látni, az ablak „érdemi” része eltűnik. Ugyanígy meg
lehet  határozni,  hogy  melyik  gomb  és  módosító  billentyű  segítségével  mozgathatunk  vagylehet  határozni,  hogy  melyik  gomb  és  módosító  billentyű  segítségével  mozgathatunk  vagy
méretezhetünk egy ablakot, akkor is ha nem a keretre, hanem az ablak „érdemi” részére kattintunk.méretezhetünk egy ablakot, akkor is ha nem a keretre, hanem az ablak „érdemi” részére kattintunk.

Kattintsunk  a  Kattintsunk  a  MozgatásMozgatás  fülre  ha  be  akarjuk  állítani  az  ablak  mozgatással  kapcsolatos fülre  ha  be  akarjuk  állítani  az  ablak  mozgatással  kapcsolatos

műveleteket.  Ilyen  például  az,  hogy  mozgatás  vagy  átméretezés  közben  látható  legyen-e  azműveleteket.  Ilyen  például  az,  hogy  mozgatás  vagy  átméretezés  közben  látható  legyen-e  az
ablaktartalom, milyen legyen az animálás sebessége, vagy milyen módszerrel legyen elhelyezve azablaktartalom, milyen legyen az animálás sebessége, vagy milyen módszerrel legyen elhelyezve az
újonnan  nyitott  ablak.  Lehet  lépcsősen,  véletlenszerűen,  stb.,  vagy  akár  intelligensen  is.  Azújonnan  nyitott  ablak.  Lehet  lépcsősen,  véletlenszerűen,  stb.,  vagy  akár  intelligensen  is.  Az
intelligens elhelyezés azt jelenti, hogy az új ablakot olyan helyen nyitjaintelligens elhelyezés azt jelenti, hogy az új ablakot olyan helyen nyitja
meg, ahol még nincs ablak, vagy ha mindenhol van, akkor ott, ahol kevésmeg, ahol még nincs ablak, vagy ha mindenhol van, akkor ott, ahol kevés
ablak van.  Itt  állíthatjuk be az  ablakok egymáshoz képes  illeszkedésétablak van.  Itt  állíthatjuk be az  ablakok egymáshoz képes  illeszkedését
vagy átfedését.vagy átfedését.

Egy-két  speciálisEgy-két  speciális felgö felgördítésrdítéssel  és  asztalszegéllyel  kapcsolatossel  és  asztalszegéllyel  kapcsolatos

beállításhoz  válasszuk  ki  a  beállításhoz  válasszuk  ki  a  SpeciálisSpeciális  feliratú  fület.  Kattintsunk  az feliratú  fület.  Kattintsunk  az
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AlkalmazásAlkalmazás  gombra,  hogy a beállítások érvénybe léphessenek, majd zárjuk be az ablakot.  Ha gombra,  hogy a beállítások érvénybe léphessenek, majd zárjuk be az ablakot.  Ha

pedig nem szeretnénk, hogy a változások érvénybe lépjenek hagyjuk ki az  pedig nem szeretnénk, hogy a változások érvénybe lépjenek hagyjuk ki az  AlkalmazásAlkalmazás  gombot, gombot,
vagy lépjünk vissza a kezdőoldalra. vagy lépjünk vissza a kezdőoldalra. 
Ha a KDE panel és kiterjesztéseinek a beállítási lehetőségeit szeretnénk elérni, akkor kattintsunk aHa a KDE panel és kiterjesztéseinek a beállítási lehetőségeit szeretnénk elérni, akkor kattintsunk a
paneltálca  jobb  oldalán  látható  ikonra,  vagy  jobb  egérgombbal  a  panelra,  és  válasszuk  ki  apaneltálca  jobb  oldalán  látható  ikonra,  vagy  jobb  egérgombbal  a  panelra,  és  válasszuk  ki  a

Panel beállításai...Panel beállításai...  menüpontot.  menüpontot. 

Miután  kiválasztottuk  a  bal  oldalon  lévőMiután  kiválasztottuk  a  bal  oldalon  lévő
listáról  a  beállítani  kívánt  panelelemet,listáról  a  beállítani  kívánt  panelelemet,
beállíthatjuk  a  pozícióját,  a  hosszát  és  abeállíthatjuk  a  pozícióját,  a  hosszát  és  a
méretét is. A képernyőkép segít a beállításban.méretét is. A képernyőkép segít a beállításban.

Kattintsunk  a  Kattintsunk  a  ElrejtésElrejtés  fülre,  ha fülre,  ha

módosítani  akarjuk  a  kiválasztott  panelelemmódosítani  akarjuk  a  kiválasztott  panelelem
elrejtési tulajdonságait. Itt lehet beállítani hogyelrejtési tulajdonságait. Itt lehet beállítani hogy
kézzel,  vagy  egy  idő  eltelte  utánkézzel,  vagy  egy  idő  eltelte  után
automatikusan  el  lehet  rejteni  a  panelt.  Azautomatikusan  el  lehet  rejteni  a  panelt.  Az
elemek zárolása –  elemek zárolása –  azonos az asztali műveletiazonos az asztali műveleti
menüben  elérhető  „Felületi  elemekmenüben  elérhető  „Felületi  elemek
zárolásával”zárolásával” – lehetővé teszi, hogy a widgetek – lehetővé teszi, hogy a widgetek
vagy  panelelemek  ne  mozduljanak  el  avagy  panelelemek  ne  mozduljanak  el  a
jelenlegi pozíciójukból. jelenlegi pozíciójukból. 

Amennyiben  a  beállítósáv  –  a  vízszintes  –Amennyiben  a  beállítósáv  –  a  vízszintes  –
megnyitásra  kerül,  a  panel  elemekmegnyitásra  kerül,  a  panel  elemek
mozgathatóvá,  szerkeszthetővé  válnak,  demozgathatóvá,  szerkeszthetővé  válnak,  de
ehhez  minden  esetbenehhez  minden  esetben  fel  kell  oldanunk  azfel  kell  oldanunk  az

előzőleg említett zárolástelőzőleg említett zárolást    ..     Plasma 5 estében az ALT+D, L funkcióbillentyűvel is meg lehet ezt Plasma 5 estében az ALT+D, L funkcióbillentyűvel is meg lehet ezt
tenni.tenni.

Elemek hozzáadásaElemek hozzáadása  gombra kattintva panel és asztali widgetek adhatunk a képernyőhöz, vagy akár gombra kattintva panel és asztali widgetek adhatunk a képernyőhöz, vagy akár

tölthetünk le olyanokat amelyeket más felhasználók tettek közzé. A panelbeállítások mezőn láthatótölthetünk le olyanokat amelyeket más felhasználók tettek közzé. A panelbeállítások mezőn látható

KépernyőszélKépernyőszél  gombot ha lenyomva tartjuk, a panelt mozgatni tudjuk a képernyőszélek mentén. A gombot ha lenyomva tartjuk, a panelt mozgatni tudjuk a képernyőszélek mentén. A

MagasságMagasság  gomb  lenyomva  tartásakor,  értelemszerűen  a  panel  magasságát,  helyfoglalását gomb  lenyomva  tartásakor,  értelemszerűen  a  panel  magasságát,  helyfoglalását

tudjuk  beállítani.  Ha  egy  kicsit  lejjebb  tekintünk,  a  gombok  alatt  a  beállítósávon  van  egytudjuk  beállítani.  Ha  egy  kicsit  lejjebb  tekintünk,  a  gombok  alatt  a  beállítósávon  van  egy
központosító és a két szélén egy-egy szélesség jelölő. Ezekkel a pozíciót és a panel szélességétközpontosító és a két szélén egy-egy szélesség jelölő. Ezekkel a pozíciót és a panel szélességét
tudjuk beállítani a nekünk tetsző módon.tudjuk beállítani a nekünk tetsző módon.
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A A blackPanther OSblackPanther OS  beállítóközpontjában a   beállítóközpontjában a  SzínekSzínek  menüpontra kattintva előre definiált menüpontra kattintva előre definiált

színösszeállítások  közül  válogathatunk  vagy  saját  magunk  is  megadhatjuk,  hogy  az  egyesszínösszeállítások  közül  válogathatunk  vagy  saját  magunk  is  megadhatjuk,  hogy  az  egyes
elemeknek - aktív ablakkeret, kijelölt szöveg, normál háttér stb. - milyen színe legyen. A beállítottelemeknek - aktív ablakkeret, kijelölt szöveg, normál háttér stb. - milyen színe legyen. A beállított
színösszeállítást még az érvénybe léptetése előtt megtekinthetjük - ahogy már megszokhattunk vagyszínösszeállítást még az érvénybe léptetése előtt megtekinthetjük - ahogy már megszokhattunk vagy
akár saját színtémaként is elmenthetjük.akár saját színtémaként is elmenthetjük.

Ha a hátteret szeretnénk beállítani, kattintsunk az üres munkaasztalon az egér jobb gombjával, ésHa a hátteret szeretnénk beállítani, kattintsunk az üres munkaasztalon az egér jobb gombjával, és
válasszuk az  aktuális  nézet  beállításait.  A háttérnek kiválaszthatunk két  szín  keverékét,  példáulválasszuk az  aktuális  nézet  beállításait.  A háttérnek kiválaszthatunk két  szín  keverékét,  például

függőlegesen  átmosva  egymásba,  de  képet,  kép  sorozatot  (függőlegesen  átmosva  egymásba,  de  képet,  kép  sorozatot  ( DiabemutatóDiabemutató ),  videót  vagy  akár),  videót  vagy  akár
animált hátteret is beállíthatunk. Ezeket a lépéseket végrehajthatjuk az összes, vagy egy kiválasztottanimált hátteret is beállíthatunk. Ezeket a lépéseket végrehajthatjuk az összes, vagy egy kiválasztott
asztalon,  illetve  létrehozhatunk  külön  „Aktivitásokat”  amelyeknek  egyesével  külön-különasztalon,  illetve  létrehozhatunk  külön  „Aktivitásokat”  amelyeknek  egyesével  külön-külön
megjelenést adunk a testreszabott rendszerünknek.megjelenést adunk a testreszabott rendszerünknek.

A  beállítóközpontban  külön  A  beállítóközpontban  külön  blackPanther OSblackPanther OS

csoportokat is találunk. Ezek a menüpontok nem a felületicsoportokat is találunk. Ezek a menüpontok nem a felületi
beállításokért,  hanem  a  rendszer  egyszerű  kezeléséért  ésbeállításokért,  hanem  a  rendszer  egyszerű  kezeléséért  és
beállításáért  felelnek.  Fő  célunk  volt,  hogy  egységesbeállításáért  felelnek.  Fő  célunk  volt,  hogy  egységes

környezetben  könnyebben áttekinthető  környezetben  könnyebben áttekinthető  Beállítás varázslóBeállítás varázsló

típusú  programokat  biztosítsunk.  Ha  az  egeret  atípusú  programokat  biztosítsunk.  Ha  az  egeret  a
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beállítóközpont ikonjai fölé húzzuk, rövid útmutatót láthatunk az adott program funkciójáról. Pl.: Abeállítóközpont ikonjai fölé húzzuk, rövid útmutatót láthatunk az adott program funkciójáról. Pl.: A

képen is látható képen is látható EszközkezelőEszközkezelő  menüpont kiválasztásával lehet információt kapni a teljes  menüpont kiválasztásával lehet információt kapni a teljes hardverhardver--

konfigurációról. konfigurációról. 

Itt a Itt a blackPanther OS Rendszer BeállításokblackPanther OS Rendszer Beállítások  csoportban kimondottan a mélyebb rendszerbeállításokat csoportban kimondottan a mélyebb rendszerbeállításokat

találjuk meg, beleértve a „Grafikus kiszolgálót”, „Hangkártyákat”, stb,. találjuk meg, beleértve a „Grafikus kiszolgálót”, „Hangkártyákat”, stb,. Ezeknek a beállításoknakEzeknek a beállításoknak
a  használatát  viszont  csak  azoknak  ajánljuk,  aki  már  gyakorlott  felhasználó,  mert  akára  használatát  viszont  csak  azoknak  ajánljuk,  aki  már  gyakorlott  felhasználó,  mert  akár
működésképtelenné  is  teheti  vele  a  rendszert.működésképtelenné  is  teheti  vele  a  rendszert.  Ezért  minden  esetben  javasoljuk,  hogyEzért  minden  esetben  javasoljuk,  hogy
körültekintően használják. Ezek a beállítások egy átlagos felhasználó számára szükségtelenek.körültekintően használják. Ezek a beállítások egy átlagos felhasználó számára szükségtelenek.

A A TV kártya beállításaTV kártya beállítása  menüpontra kattintva, a   menüpontra kattintva, a  rendszerrendszer valószínűleg automatikusan felismeri a valószínűleg automatikusan felismeri a

kártyát és a tunert. Ha mégsem, akkor a kártya nem támogatott,  kártyát és a tunert. Ha mégsem, akkor a kártya nem támogatott,  esetleg driver, vagy  esetleg driver, vagy  rendszrendsz    ermagermag    

(kernel) frissítésre szorul.(kernel) frissítésre szorul. Az egér általános beállításához kattintsunk az  Az egér általános beállításához kattintsunk az EgérEgér  menüpontra,  menüpontra, egyesegyes

extra funkciók eléréséhez komolyabb ismeretekre van szükségextra funkciók eléréséhez komolyabb ismeretekre van szükség. A . A SzkennerekSzkennerek  ikonra kattintva a ikonra kattintva a

rendszerrendszer megpróbálja megkeresni és birtokba venni az új lapolvasó eszközt.  megpróbálja megkeresni és birtokba venni az új lapolvasó eszközt. Ha nem találja, akkorHa nem találja, akkor
esetleg kézzel is felvehetjük.esetleg kézzel is felvehetjük. Sajnos egyes gyártók egyáltalán nem készítenek meghajtóprogramot Sajnos egyes gyártók egyáltalán nem készítenek meghajtóprogramot
(driver) ezekhez az eszközökhöz, így nagyon fontos a tudatos vásárlás ilyen eszközök esetében.(driver) ezekhez az eszközökhöz, így nagyon fontos a tudatos vásárlás ilyen eszközök esetében.
Ezért mindig nagy körültekintéssel vásároljunk ilyen eszközöket és tájékozódjunk előtte.Ezért mindig nagy körültekintéssel vásároljunk ilyen eszközöket és tájékozódjunk előtte.  

A  A  MerevlemezekMerevlemezek  menüpont  elérésével  hozhatók  létre  új   menüpont  elérésével  hozhatók  létre  új  partíciókpartíciók,  vagy  formázhatóak  a  már,  vagy  formázhatóak  a  már

létezők lemezek.  A  létezők lemezek.  A  partíciókpartíciók csatolási  pontjait  is,  itt  lehet beállítani.  Az újraparticionálás,  vagy csatolási  pontjait  is,  itt  lehet beállítani.  Az újraparticionálás,  vagy
formázás  előtt  ajánlatos  lecsatolni  az  érintett  formázás  előtt  ajánlatos  lecsatolni  az  érintett  fájl-rendszereketfájl-rendszereket.  Az  itt  végzett  műveletek  után  -.  Az  itt  végzett  műveletek  után  -
ellentétben aellentétben a  WindowsWindows    --    alal      - nem szükséges az újraindítás. Ezeknek a feladatoknak a végzése komoly- nem szükséges az újraindítás. Ezeknek a feladatoknak a végzése komoly
meggondolást követel, mert  meggondolást követel, mert  helytelen és meggondolatlan alkalmazása esetén, akár minden adathelytelen és meggondolatlan alkalmazása esetén, akár minden adat
elveszhetelveszhet..  Éppen ezért csak az használja, aki tudja, hogy mit csinál.Éppen ezért csak az használja, aki tudja, hogy mit csinál.  

A Hardver csoportban a A Hardver csoportban a Kijelző & MonitorKijelző & Monitor  menüpont alatt elérhető beállítási lehetőség erőteljesen menüpont alatt elérhető beállítási lehetőség erőteljesen

hasonlít  a  hasonlít  a  WindowsWindows    --    osos     társához.  Itt  a  felbontást  és  színmélységet  lehet  állítani.  A társához.  Itt  a  felbontást  és  színmélységet  lehet  állítani.  A

Grafikux X kiszolgálóGrafikux X kiszolgáló  beállítóprogramnál  definiálható  monitor  típus  nem  azonos  a  KDE  által beállítóprogramnál  definiálható  monitor  típus  nem  azonos  a  KDE  által

biztosított  „Kijelző  &  Monitor”  beállításokkal.  Ez  utóbbi  felhasználószintű  beállítást  biztosít.biztosított  „Kijelző  &  Monitor”  beállításokkal.  Ez  utóbbi  felhasználószintű  beállítást  biztosít.
Amennyiben a monitor megfelelően működik, fölösleges átállítani a  Amennyiben a monitor megfelelően működik, fölösleges átállítani a  rendszerrendszer által beállított által beállított
típust vagy felbontást.típust vagy felbontást.

A közhiedelemmel ellentétben - a  A közhiedelemmel ellentétben - a  WindowsWindows-ban-ban elterjedt 32 bit (2 elterjedt 32 bit (23232  ≈≈ 4 milliárd szín) helyett - a 4 milliárd szín) helyett - a
hagyományos, kereskedelemben kapható videokártyák, csak 24 bites színmélységben, azaz 2hagyományos, kereskedelemben kapható videokártyák, csak 24 bites színmélységben, azaz 22424  ≈ ≈ 1616
millió színben képesek pompázni, mely olvasható is a kártya dobozának az oldalán. A maradék 8millió színben képesek pompázni, mely olvasható is a kártya dobozának az oldalán. A maradék 8
bit, általában az átlátszóság 256 lépcsőben történő kezelésére, vagy gyorstárként szolgál, melyet abit, általában az átlátszóság 256 lépcsőben történő kezelésére, vagy gyorstárként szolgál, melyet a

blackPanther OSblackPanther OS  kérdés és hivalkodás nélkül kezel. Tehát az itt kiválasztott 24 bit pontosan kérdés és hivalkodás nélkül kezel. Tehát az itt kiválasztott 24 bit pontosan
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megfelel a megfelel a WindowsWindows alatt kiválasztott 32 bites beállításnak, amennyiben a kártya támogatja. (A ma alatt kiválasztott 32 bites beállításnak, amennyiben a kártya támogatja. (A ma
használatos kártyák bármelyike támogatja. használatos kártyák bármelyike támogatja. 

A  A  RendszerbetöltőRendszerbetöltő  menüpont  segítségével  állíthatjuk  be,  hogy  a  indítómenübe  (boot-menü), menüpont  segítségével  állíthatjuk  be,  hogy  a  indítómenübe  (boot-menü),

milyen másik milyen másik operációs  operációs      rendszerrendszer     kerüljön be, melyet a legközelebbi rendszerindításkor (bootolás) kerüljön be, melyet a legközelebbi rendszerindításkor (bootolás)
akár el is indítani.akár el is indítani.  Itt állíthatjuk át hogy ez a rendszerbetöltő indítási szektora, melyik merevlemezenItt állíthatjuk át hogy ez a rendszerbetöltő indítási szektora, melyik merevlemezen
foglaljon  helyet,  vagy  azt  is  itt  állíthatjuk  be,  hogy  a  merevlemezen  hol  foglaljon  helyet.  foglaljon  helyet,  vagy  azt  is  itt  állíthatjuk  be,  hogy  a  merevlemezen  hol  foglaljon  helyet.  HaHa
óvatlanok vagyunk elképzelhető, hogy egyedül nem, vagy csak nehézségek árán fogjuk tudni újraóvatlanok vagyunk elképzelhető, hogy egyedül nem, vagy csak nehézségek árán fogjuk tudni újra

elindítani a  elindítani a  blackPanther OSblackPanther OS -t, vagy a többi  -t, vagy a többi  operációs rendszertoperációs rendszert, mely a gépünkön van.  , mely a gépünkön van.  IttItt

megadhatjuk  a  bootolási  paramétereket,  illetve  egyes  merevlemezek,  csatolók  vizsgálatánakmegadhatjuk  a  bootolási  paramétereket,  illetve  egyes  merevlemezek,  csatolók  vizsgálatának

kihagyása, hibakeresése, acpi kikapcsolása stb. kihagyása, hibakeresése, acpi kikapcsolása stb. A A SzolgáltatásokSzolgáltatások  menüpont alatt állíthatjuk be, menüpont alatt állíthatjuk be,

hogy melyik szolgáltatás induljon el a hogy melyik szolgáltatás induljon el a rendszerrendszer indításakor automatikusan, melyik induljon el most, indításakor automatikusan, melyik induljon el most,
vagy  melyik  álljon  le  éppen.  Ilyen  lehet  a  hálózat,  nyomtatási  rendszer,  acpi  stb.  Mivelvagy  melyik  álljon  le  éppen.  Ilyen  lehet  a  hálózat,  nyomtatási  rendszer,  acpi  stb.  Mivel

blackPanther OSblackPanther OS -nél  engedélyezett  a  rendszerszintű  folyamatok  azonnali  leállítása  vagy-nél  engedélyezett  a  rendszerszintű  folyamatok  azonnali  leállítása  vagy

elindítás, így nem kell a elindítás, így nem kell a rendszertrendszert újraindítani. újraindítani.

Figyelem!Figyelem! A szolgáltatás-varázsló  folyamatosan igazodik  ugyan a  legújabb technológiákhoz,  de A szolgáltatás-varázsló  folyamatosan igazodik  ugyan a  legújabb technológiákhoz,  de

elképzelhető,  hogy  az  egyes  műveleteket  csak  a  elképzelhető,  hogy  az  egyes  műveleteket  csak  a  SystemdSystemd  beállításai  alatt  végezhetjük  el, beállításai  alatt  végezhetjük  el,

hagyományos  init-ről  a  systemd-rehagyományos  init-ről  a  systemd-re
váltás  miatt.  A  Systemd  grafikusváltás  miatt.  A  Systemd  grafikus
beállítófelülete  szintén megtalálható abeállítófelülete  szintén megtalálható a

blackPanther OSblackPanther OS beállítóközpont-beállítóközpont-

jában.jában.

Lépjünk vissza a Lépjünk vissza a blackPanther OSblackPanther OS

beállítóközpontjának  főmenüjébe,  ésbeállítóközpontjának  főmenüjébe,  és
ott  válasszuk  ki  aott  válasszuk  ki  a

Nyomtatási rendszerNyomtatási rendszer  menüpontot menüpontot

a  helyi  vagy  hálózati  nyomtatóka  helyi  vagy  hálózati  nyomtatók
hozzáadásához  vagy  kezeléséhez.  Ahozzáadásához  vagy  kezeléséhez.  A
nyomtatási rendszer teljes telepítése aznyomtatási rendszer teljes telepítése az
első  indításkor  végbe  fog  menni,  ígyelső  indításkor  végbe  fog  menni,  így
körültekintően  járjuk  el  a  folyamatkörültekintően  járjuk  el  a  folyamat
alatt. Amennyiben nincs aktív internetalatt. Amennyiben nincs aktív internet
kapcsolat, a nyomtatási rendszert nemkapcsolat, a nyomtatási rendszert nem
lehet telepíteni, és nem fog működni a nyomtatónk vagy lapolvasónk.lehet telepíteni, és nem fog működni a nyomtatónk vagy lapolvasónk.
Fontos: A „Nyomtatók” és a „Nyomtatási rendszer” nem azonos programot takar. A rendszerFontos: A „Nyomtatók” és a „Nyomtatási rendszer” nem azonos programot takar. A rendszer
hibátlan működéséhez, a nyomtatási összetevőket  hibátlan működéséhez, a nyomtatási összetevőket  (cups, task-printing-scanning, stb)(cups, task-printing-scanning, stb) telepíteni telepíteni
kell, melyben az automatizált „Alkalmazás Segítő” program (App-Helper) nyújt segítséget!kell, melyben az automatizált „Alkalmazás Segítő” program (App-Helper) nyújt segítséget!
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Amennyiben a folyamat sikeresen befejeződött, a „Nyomtatási rendszer” beállítóablaka megjelenik.Amennyiben a folyamat sikeresen befejeződött, a „Nyomtatási rendszer” beállítóablaka megjelenik.

Itt kattintsunk a Itt kattintsunk a Nyomtató hozzáadásaNyomtató hozzáadása  menüpontra a nyomtatók hozzáadásához. A csatlakoztatott menüpontra a nyomtatók hozzáadásához. A csatlakoztatott

nyomtató felderítése automatikusan elindul. A részletes beállítási oldalakon lehetőség van kézzelnyomtató felderítése automatikusan elindul. A részletes beállítási oldalakon lehetőség van kézzel
kiválasztani a nyomtatási rendszert, fizikai nyomtató típusát és tulajdonságait. Fizikai nyomtatókkiválasztani a nyomtatási rendszert, fizikai nyomtató típusát és tulajdonságait. Fizikai nyomtatók
beállítása mellett, lehetőség nyílik PDF vagy PS beállítása mellett, lehetőség nyílik PDF vagy PS fájlbafájlba, vagy akár faxra nyomtatni., vagy akár faxra nyomtatni.

A  beállítóablakban  a  nyomtatókra  már  elküldött  feladatokat  is  meg  tudjuk  tekinteni.  EhhezA beállítóablakban  a  nyomtatókra  már  elküldött  feladatokat  is  meg  tudjuk  tekinteni.  Ehhez
kattintsunk a már felvett nyomtató ikonjára a jobb egér gombbal, és válasszuk a „Nyomtatási sorkattintsunk a már felvett nyomtató ikonjára a jobb egér gombbal, és válasszuk a „Nyomtatási sor
megtekintése” menüpontot. megtekintése” menüpontot. 

Nyomtató és nyomtatási rendszer videó-bemutató:Nyomtató és nyomtatási rendszer videó-bemutató:  https://www.youtube.com/watch?v=trX0vKADZBIhttps://www.youtube.com/watch?v=trX0vKADZBI

A  blackPanther  OS  számtalan  olyan  beállítási,  testreszabási  lehetőséget  biztosít  amellyelA  blackPanther  OS  számtalan  olyan  beállítási,  testreszabási  lehetőséget  biztosít  amellyel
valószínűleg eddig nem találkoztunk még! A rendszer egy alapkonfigurációval kerül kiadásra, devalószínűleg eddig nem találkoztunk még! A rendszer egy alapkonfigurációval kerül kiadásra, de
ettől az egyéni igények eltérhetnek. A legjobb megoldás az, ha meghatározzuk, hogy mit szeretnénkettől az egyéni igények eltérhetnek. A legjobb megoldás az, ha meghatározzuk, hogy mit szeretnénk
csinálni. Legyen egy példa kedvéért a „Num Lock” beállítása a feladat.csinálni. Legyen egy példa kedvéért a „Num Lock” beállítása a feladat.

Nyissuk  meg  a  beállítóközpontot  ésNyissuk  meg  a  beállítóközpontot  és

keressünk  rá  a  keressünk  rá  a  billentyű billentyű  szóra. szóra.

Láthatjuk, hogy több találatot is kapunkLáthatjuk, hogy több találatot is kapunk
a  keresőmezőben.  Mivel  számtalana  keresőmezőben.  Mivel  számtalan
lehetőség  közül  nehéz  kiválasztani  alehetőség  közül  nehéz  kiválasztani  a
nekünk  megfelelő  menüpontot,nekünk  megfelelő  menüpontot,
egyszerűen  szűkítsük  a  keresést,  aegyszerűen  szűkítsük  a  keresést,  a
„Num” szó használatával! A billentyűzet„Num” szó használatával! A billentyűzet
beállításainál  megadhatjuk  abeállításainál  megadhatjuk  a
billentyűismétlési  paramétereket,  vagybillentyűismétlési  paramétereket,  vagy
akár  beállíthatjuk  a  billentyűleütésakár  beállíthatjuk  a  billentyűleütés

hangját, meghatározhatjuk a hangját, meghatározhatjuk a Num LockNum Lock

billentyű  állapotát  is.  Mivel  abillentyű  állapotát  is.  Mivel  a
billentyűzet a rendszerben nem csak egybillentyűzet a rendszerben nem csak egy

beviteli  eszköz,  hanem  számos  más  műveletért  felelős  funkciógombok,  eszközviselkedés  (pl.:beviteli  eszköz,  hanem  számos  más  műveletért  felelős  funkciógombok,  eszközviselkedés  (pl.:
NumLock), így ezek nem egyetlen helyen találhatóak, hanem a feladatukhoz tartozó csoportokban.NumLock), így ezek nem egyetlen helyen találhatóak, hanem a feladatukhoz tartozó csoportokban.

A  blackPanther  OS  rendszer  beállítása  alatt  található  A  blackPanther  OS  rendszer  beállítása  alatt  található  Területi beállításokTerületi beállítások  menüpontban menüpontban

beállíthatjuk  használandó  nyelvet  beállíthatjuk  használandó  nyelvet  (legalábbis  azon  programoknál,  melyek  támogatják  a(legalábbis  azon  programoknál,  melyek  támogatják  a
lokalizációt)lokalizációt), a billentyűzet kiosztást, illetve a dátumot és az órát. Ez a menüpont a rendszer globális, a billentyűzet kiosztást, illetve a dátumot és az órát. Ez a menüpont a rendszer globális
beállításait végzi el, tehát a teljes rendszerre vonatkoznak. Amennyiben különböző fiókokat hozunkbeállításait végzi el, tehát a teljes rendszerre vonatkoznak. Amennyiben különböző fiókokat hozunk
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létre és csak a munkakörnyezetre szeretnénk területi beállításokat végezni, akkor a „Testreszabás”létre és csak a munkakörnyezetre szeretnénk területi beállításokat végezni, akkor a „Testreszabás”
csoportban található „Területi beállítást” indítsuk el, így ez csak az aktuális asztalra lesz érvényes.csoportban található „Területi beállítást” indítsuk el, így ez csak az aktuális asztalra lesz érvényes.

A „blackPanther OS hálózati beállítások” csoportban található A „blackPanther OS hálózati beállítások” csoportban található Hálózati központHálózati központ  menüponttal, a menüponttal, a

különböző hálózati kapcsolatok globális beállítását végezhetjük el. Normális működés esetén nincskülönböző hálózati kapcsolatok globális beállítását végezhetjük el. Normális működés esetén nincs
szükség a  módosítására,  mert  a  rendszer  szükség a  módosítására,  mert  a  rendszer  „NetworkManager”„NetworkManager” szolgáltatása felismeri  és  kezeli  a szolgáltatása felismeri  és  kezeli  a
hálózati eszközünket. Alapértelmezetten a DHCP címkiosztás van beállítva, tehát a hálózatról várjahálózati eszközünket. Alapértelmezetten a DHCP címkiosztás van beállítva, tehát a hálózatról várja
a telepített  blackPanther OS az aktuális IP-cím kiosztást.  Egyes hálózatokban statikus IP eseténa telepített  blackPanther OS az aktuális IP-cím kiosztást.  Egyes hálózatokban statikus IP esetén
vagy hibakereséskor könnyedén megtalálhatjuk ezt a hasznos beállítóeszközt.vagy hibakereséskor könnyedén megtalálhatjuk ezt a hasznos beállítóeszközt.

A beállítóközpontban elérhetőek a A beállítóközpontban elérhetőek a Merevlemez ParticionálásMerevlemez Particionálás , , RendszerbetöltőRendszerbetöltő , , FeladatlistaFeladatlista , de, de

itt  érhető  el  az  itt  érhető  el  az  Automatikus beléptetésAutomatikus beléptetés ,  az  ,  az  EnergiakezelésEnergiakezelés  funkció  is.  Továbbá  részletes funkció  is.  Továbbá  részletes

információkat kaphatunk a telepített információkat kaphatunk a telepített blackPanther OSblackPanther OS -ről is.-ről is.

Kattintsunk  a  Kattintsunk  a  Felhasználók és csoportokFelhasználók és csoportok

menüpontra  ha  felhasználót,  vagy  felhasználói-menüpontra  ha  felhasználót,  vagy  felhasználói-
csoportot szeretnénk létrehozni vagy eltávolítani,csoportot szeretnénk létrehozni vagy eltávolítani,
esetleg módosítani. A felhasználó felvételekor aesetleg módosítani. A felhasználó felvételekor a
rendszerszintű  csoportok  automatikusanrendszerszintű  csoportok  automatikusan
hozzáadásra  kerülnek,  de  ezeket  bármikorhozzáadásra  kerülnek,  de  ezeket  bármikor
megváltoztathatjuk, vagy a felhasználóhoz egyébmegváltoztathatjuk, vagy a felhasználóhoz egyéb
csoportokat, jogosultsági szinteket rendelhetünk.csoportokat, jogosultsági szinteket rendelhetünk.

Persze a műveleteknek a egyes részeit, - ha márPersze a műveleteknek a egyes részeit, - ha már
elég  tájékozottak  vagyunk  –  hatékonyabbanelég  tájékozottak  vagyunk  –  hatékonyabban
magunk  is  elvégezhetjük,  rendszerünketmagunk  is  elvégezhetjük,  rendszerünket
testreszabhatjuk.testreszabhatjuk.

AA rendszer-beállítások módosításakor mindig rendszer-beállítások módosításakor mindig
körültekintően  járjunk  el,  figyeljünk  éskörültekintően  járjunk  el,  figyeljünk  és
emlékezzünk az elvégzett módosításokra, hogyemlékezzünk az elvégzett módosításokra, hogy
azokat probléma esetén visszavonhassuk, vagyazokat probléma esetén visszavonhassuk, vagy
korrigálhassuk. korrigálhassuk. 

A blackPanther OSblackPanther OS -nek fejlett, „többmotoros” programtelepítő rendszere van, mellyel az
alkalmazások tucatjainak a telepítése, eltávolítása vagy frissítése, gyerekjáték.  A 14.1 WalkingA 14.1 Walking
Dead  verzióban  debütált  az  Dead  verzióban  debütált  az  App-HelperApp-Helper menütelepítő  segédprogram.   menütelepítő  segédprogram.  A  rendszerre  egyénileg
telepíthető  több  csomagkezelő  alkalmazás,  pl.:  apper*,  gnome-software,  rpmdrake,  discover,
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gnome-packagekit,  stb.  A  szoftverkezelő  a  telepített  blackPanther  OS  verziótól  függően
eltérhet!  A blackPanther  OS v16.x  változattól  az  alapértelmezett  szoftverkezelő  már  az  App-
Helper, de ez bármikor eltávolítható, vagy párhuzamosan mással is használható.

Az App-Helper esetében szoftverek  telepítéséhez nem kell mást tennünk csak a keresett szoftverAz App-Helper esetében szoftverek  telepítéséhez nem kell mást tennünk csak a keresett szoftver

blackPanther OSblackPanther OS  logóval  ellátott  találatára  kattintani,  és  a  telepítés  automatikusan  elindul, logóval  ellátott  találatára  kattintani,  és  a  telepítés  automatikusan  elindul,

amelyen egy varázsló vezet végig. Eltávolításhoz egyszerűen kattintsunk a jobb egérgombbal azamelyen egy varázsló vezet végig. Eltávolításhoz egyszerűen kattintsunk a jobb egérgombbal az
eltávolítandó szofver nevére, és válasszuk ez „Eltávolítás” menüpontot.eltávolítandó szofver nevére, és válasszuk ez „Eltávolítás” menüpontot.

A  v5.x  sorozatban  még  megtalálható  a  telepítő-varázsló,  a  v14.x  verziótól  kezdve  már  csakA  v5.x  sorozatban  még  megtalálható  a  telepítő-varázsló,  a  v14.x  verziótól  kezdve  már  csak
opcionális program.opcionális program. Alapesetben is, egy egyszerű grafikus alkalmazás nyújt segítséget abban hogy Alapesetben is, egy egyszerű grafikus alkalmazás nyújt segítséget abban hogy
egy  szükséges  alkalmazás  a  lehető  leggyorsabb  módon  telepítésre  kerüljön  rendszerükre  aegy  szükséges  alkalmazás  a  lehető  leggyorsabb  módon  telepítésre  kerüljön  rendszerükre  a
működéshez szükséges függőségekkel együtt.működéshez szükséges függőségekkel együtt.

A képen  látható  a  A képen  látható  a  blackPanther OSblackPanther OS   grafikus  programkezelője    grafikus  programkezelője  (v9.1  verziótól)(v9.1  verziótól)  amellett,  hogyamellett,  hogy

egyszerű  és  kulturált  kinézettel  bír,  kiváló  lehetőséget  nyújt  több  program  könnyű  kezelésére,egyszerű  és  kulturált  kinézettel  bír,  kiváló  lehetőséget  nyújt  több  program  könnyű  kezelésére,
úgynevezett csomaglista alapján.úgynevezett csomaglista alapján.

(A csomaglista  a  rendszer  szerverein,  és  tükörszervereken  -mirrorokon-  találhatóak,  ezek  bővítése,  változása  teszi(A csomaglista  a  rendszer  szerverein,  és  tükörszervereken  -mirrorokon-  találhatóak,  ezek  bővítése,  változása  teszi
lehetővé a rendszerfrissítést és a programok telepítését) lehetővé a rendszerfrissítést és a programok telepítését)   

Aki még nem ismeri az alkalmazásokat, a fejlesztők rájuk is gondoltak azzal, hogy egy minimálisAki még nem ismeri az alkalmazásokat, a fejlesztők rájuk is gondoltak azzal, hogy egy minimális
tájékoztató található az ablak alján, ha a csomagnév sorra kattintunk. Ez azért kiváló megoldás,tájékoztató található az ablak alján, ha a csomagnév sorra kattintunk. Ez azért kiváló megoldás,
mert ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor nem kell különböző súgókat betölteni és ottmert ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor nem kell különböző súgókat betölteni és ott
megkeresni a megoldást, - ami sokkal több időt jelentene - hanem egyszerűen csak le kell pillantanimegkeresni a megoldást, - ami sokkal több időt jelentene - hanem egyszerűen csak le kell pillantani
az ablak aljára.az ablak aljára.

Helyi  csomag  Helyi  csomag  –  –  a  gépre  már  előzetesena  gépre  már  előzetesen
letöltött  RPM  alkalmazáscsomagletöltött  RPM  alkalmazáscsomag –  esetén –  esetén
használhatjuk az egyszerűsített csomagtelepítőthasználhatjuk az egyszerűsített csomagtelepítőt
/a képen balra/ úgy, hogy hagyományos módon/a képen balra/ úgy, hogy hagyományos módon
rákattintunk  az  alkalmazáscsomagra  mintharákattintunk  az  alkalmazáscsomagra  mintha
futtatni akarnánk. futtatni akarnánk. 

** Kivezetés, csere alatt van, egyes verziókban Kivezetés, csere alatt van, egyes verziókban
már nem érhető el.már nem érhető el.

A  véletlen  kattintások  elkerülése  végett  aA  véletlen  kattintások  elkerülése  végett  a

TelepítésTelepítés ,  ,  MentésMentés ,   ,   MégsemMégsem

gombokkal  kezelhetjük  az  elvégzendőgombokkal  kezelhetjük  az  elvégzendő
műveleteket.műveleteket.
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(Mentés művelet távoli fájlrendszerek esetében hasznos, mert így átmenthetjük a saját gépünkre is
az RPM alkalmazáscsomagot)

A  helyi  csomagokhoz  használhatjuk  a  A  helyi  csomagokhoz  használhatjuk  a  blackPanther OSblackPanther OS  programtelepítő-varázslóját  is programtelepítő-varázslóját  is

(programtelepito  az  rpmanager  alkalmazásból)(programtelepito  az  rpmanager  alkalmazásból),  ami  egy  „Setup”  stílusú,  helyi  RPM-,  ami  egy  „Setup”  stílusú,  helyi  RPM-
csomagtelepítő.  csomagtelepítő.  A rendszeren az alapértelmezett az  A rendszeren az alapértelmezett az  egyszerűsítettegyszerűsített telepítő. telepítő. A „Setup”- stílusú A „Setup”- stílusú
telepítő a blackPanther fejlesztése alatt álló rpmanager-wizard.telepítő a blackPanther fejlesztése alatt álló rpmanager-wizard.

Kipróbálhatjuk egy nyitott konzolban:Kipróbálhatjuk egy nyitott konzolban:  

(Mindig # nélkül írjuk! A # -jel a root -rendszergazda-(Mindig # nélkül írjuk! A # -jel a root -rendszergazda-
jogot jelzi konzolon, a $-jel a felhasználóit):jogot jelzi konzolon, a $-jel a felhasználóit):
  

# telepites rpmanager-wizard# telepites rpmanager-wizard
  
A varázsló telepítését követően a jobb-klikk –A varázsló telepítését követően a jobb-klikk –
az  rpm  csomagra  a  fájlkezelőnkben,  pl  Dolphinaz  rpm  csomagra  a  fájlkezelőnkben,  pl  Dolphin  – –
műveleti menüből érhető el, ha letöltöttünk egyműveleti menüből érhető el, ha letöltöttünk egy
RPM  csomagot  a  gépünkre.  Alapvetően  ezRPM  csomagot  a  gépünkre.  Alapvetően  ez
akkor  hasznos,  ha  más  csomaggyártókakkor  hasznos,  ha  más  csomaggyártók
alkalmazásait  akarjuk  telepíteni:  pl.:  flash-alkalmazásait  akarjuk  telepíteni:  pl.:  flash-
player-x.xx.rpm  az  Adobe-től  vagy  sajátplayer-x.xx.rpm  az  Adobe-től  vagy  saját
mappában  tároljuk  az  RPM  csomagokat.mappában  tároljuk  az  RPM  csomagokat.
/telepítés előtt minden egyéb csomagkezelőt be kell zárni//telepítés előtt minden egyéb csomagkezelőt be kell zárni/

3.3.1.  3.3.1.  Csomagok, programok, függőségekCsomagok, programok, függőségek

Azokat  a  programokat  amelyek  a  rendszerrel  kompatibilis  RPM csomagformátumban  Azokat  a  programokat  amelyek  a  rendszerrel  kompatibilis  RPM csomagformátumban  (RPM –(RPM –
Redhat  Package  Management)Redhat  Package  Management) érhetünk  el  csomagoknak,  programcsomagnak  vagy érhetünk  el  csomagoknak,  programcsomagnak  vagy
alkalmazáscsomagnak nevezzük.alkalmazáscsomagnak nevezzük.

A függőségek azok a –  A függőségek azok a –  szinténszintén – RPM-csomagok   – RPM-csomagok  (Windows estében ismerhetjük mint DLL pl.),(Windows estében ismerhetjük mint DLL pl.),
melyekre az alkalmazásoknak szükségük van a működéshez. A függőségek exponenciálisan épülnekmelyekre az alkalmazásoknak szükségük van a működéshez. A függőségek exponenciálisan épülnek
fel.  Tehát,  egy  alap  alkalmazásból  több  függőség  is  eredhet,  amelyekhez  újabb  függőségekfel.  Tehát,  egy  alap  alkalmazásból  több  függőség  is  eredhet,  amelyekhez  újabb  függőségek
kapcsolódnak.  Ezeket  függőségi  listának  hívjuk  és,  hogy  egy  alkalmazást  telepítsünk,  majd  azkapcsolódnak.  Ezeket  függőségi  listának  hívjuk  és,  hogy  egy  alkalmazást  telepítsünk,  majd  az
működjön, a függőségeket is telepíteni kell. Normál esetben a függőségek telepítését – működjön, a függőségeket is telepíteni kell. Normál esetben a függőségek telepítését – feloldásátfeloldását – –
a csomagkezelő automatikusan elvégzi egy-egy program telepítésekor. a csomagkezelő automatikusan elvégzi egy-egy program telepítésekor. 
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Próbáljuk ki akár most, hogy megértsük.Próbáljuk ki akár most, hogy megértsük.

Nyissunk egy konzolt  (pl.:  terminal,  konsole,  yakuake).  Amennyiben még nincs  telepítve,  mostNyissunk egy konzolt  (pl.:  terminal,  konsole,  yakuake).  Amennyiben még nincs  telepítve,  most
telepítsük fel a Gimp nevű képmanipulátor programot úgy, hogy adjuk ki a következő parancsot atelepítsük fel a Gimp nevű képmanipulátor programot úgy, hogy adjuk ki a következő parancsot a
nyitott konzolban: nyitott konzolban: 

# telepites gimp# telepites gimp

3.3.2.  3.3.2.  TárolókTárolók

A A blackPanther OSblackPanther OS   mint a legtöbb Linux-disztribúció, az alkalmazások elérhetőségét internetesmint a legtöbb Linux-disztribúció, az alkalmazások elérhetőségét internetes

tárolókon tárolókon (Repository-n)(Repository-n) biztosítja. A jó elérhetőséghez tükörszervereket használ, ami köznyelven biztosítja. A jó elérhetőséghez tükörszervereket használ, ami köznyelven

annyit jelent, hogy a  annyit jelent, hogy a  blackPanther OSblackPanther OS  elsődleges szerverein elhelyezett –   elsődleges szerverein elhelyezett –  oda feltöltöttoda feltöltött – RPM – RPM

csomagot, több távoli szerverre szinkronizálja csomagot, több távoli szerverre szinkronizálja (ciklikus tükrözéssel, másolással)(ciklikus tükrözéssel, másolással) rendszeresen.  rendszeresen. 

Így  a  számítógépek  részére  folyamatos  elérést  biztosít  a  világ  bármelyik  pontjáról.  Jelenleg  aÍgy  a  számítógépek  részére  folyamatos  elérést  biztosít  a  világ  bármelyik  pontjáról.  Jelenleg  a

blackPanther OSblackPanther OS -ben  10db  telepítőforrás  -ben  10db  telepítőforrás  (Media1-10)(Media1-10) és,  egy  darab  frissítési  -  adat  -  forrás és,  egy  darab  frissítési  -  adat  -  forrás

(Update)  (Update)  található.  található.  A  telepítési  források  között  egy  inaktív  „Devel”  adatforrás  is  van  aA  telepítési  források  között  egy  inaktív  „Devel”  adatforrás  is  van  a
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fejlesztőknek, tesztereknek.fejlesztőknek, tesztereknek.

Ha  egy  telepítési  forrást  engedélyezzük,  vagyHa  egy  telepítési  forrást  engedélyezzük,  vagy
ideiglenesen le akarunk tiltani, kattintsunk a forrás neveideiglenesen le akarunk tiltani, kattintsunk a forrás neve
előtti jelölőnégyzetre.  előtti jelölőnégyzetre.  
A telepítési  források  szekértői  kezeléséhez  a  repo-editA telepítési  források  szekértői  kezeléséhez  a  repo-edit
szükséges  (az  rpmanager  része).  A  szerkesztéshez,szükséges  (az  rpmanager  része).  A  szerkesztéshez,
eltávolításához jelöljük ki a forrást, majd kattintsunk azeltávolításához jelöljük ki a forrást, majd kattintsunk az

EltávolításEltávolítás  gombra, a forrás módosításához pedig a gombra, a forrás módosításához pedig a

MódosításMódosítás  gombra.  Új  telepítési  forrás gombra.  Új  telepítési  forrás

létrehozásához kattintsunk a létrehozásához kattintsunk a Felvétel...Felvétel...  gombra, majd gombra, majd

válasszuk ki a forrás típusát (helyi válasszuk ki a forrás típusát (helyi fájlfájl, FTP, …), adjunk, FTP, …), adjunk
neki  nevet,  és  a  pontos  útvonalát,  melyet  esetlegneki  nevet,  és  a  pontos  útvonalát,  melyet  esetleg
böngészéssel  is  megadhatunk.  A  forrásokböngészéssel  is  megadhatunk.  A  források

aktualizálásához  kattintsunk  a  aktualizálásához  kattintsunk  a  Frissítés...Frissítés...  gombra. gombra.

Kattintsunk az  Kattintsunk az  OkOk , majd a  , majd a  KilépésKilépés  gombra a gombra a

kilépéshez.kilépéshez.

A csomagok  gyors  eléréséről  és  a  megfelelő  tükörszerver  kiválasztásáról  egy  IMS  A csomagok  gyors  eléréséről  és  a  megfelelő  tükörszerver  kiválasztásáról  egy  IMS  (Intelligent(Intelligent
Mirror Selector)Mirror Selector)  háttérfolyamatháttérfolyamat gondoskodik. Az gondoskodik. Az
IMS  az  /etc/urpmi/mirrors  mappában  találhatóIMS  az  /etc/urpmi/mirrors  mappában  található
lista  alapján  dolgozik  és  választja  ki  alista  alapján  dolgozik  és  választja  ki  a
leggyorsabb  tükörszervert.  Az  IMS  (ims)  aleggyorsabb  tükörszervert.  Az  IMS  (ims)  a
blackPanther-default-apps  csomagkészlet  része,blackPanther-default-apps  csomagkészlet  része,
az  IMSGUI  pedig  ehhez  a  programhoz  egyaz  IMSGUI  pedig  ehhez  a  programhoz  egy
grafikus  beállítófelület,  ami  az  indítómenübőlgrafikus  beállítófelület,  ami  az  indítómenüből
elérhető.elérhető.

A  tárolókat  kézzel  is  szerkeszthetjük.  Kézi  szerkesztésA  tárolókat  kézzel  is  szerkeszthetjük.  Kézi  szerkesztés
esetén  az  /etc/urpmi/urpmi.cfg  szimlinket  nevezzük  átesetén  az  /etc/urpmi/urpmi.cfg  szimlinket  nevezzük  át
urpmi.cfg.backup -ra, és az /etc/urpmi/mirrors mappábólurpmi.cfg.backup -ra, és az /etc/urpmi/mirrors mappából
másoljuk ki az egyik mirror-t, pl.: másoljuk ki az egyik mirror-t, pl.: 
cp  /etc/urpmi/mirrors/ftp.blackpantheros.eucp  /etc/urpmi/mirrors/ftp.blackpantheros.eu
/etc/urpmi/urpmi.cfg/etc/urpmi/urpmi.cfg

Figyelem!Figyelem!  
A szimlink eltávolítása az IMS automatikus inaktiválását és működésének a felfüggesztését jelenti.A szimlink eltávolítása az IMS automatikus inaktiválását és működésének a felfüggesztését jelenti.
A szimlink visszaállítása újra bekapcsolja az IMS működését.A szimlink visszaállítása újra bekapcsolja az IMS működését.
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3.3.3.  3.3.3.  RendszerfrissítésRendszerfrissítés

A rendszerfrissítés  az informatika világában egy elkerülhetetlen művelet.  A  A rendszerfrissítés  az informatika világában egy elkerülhetetlen művelet.  A  blackPanther OSblackPanther OS

esetében  nem  csak  a  biztonsági  és  hibajavításokat  kaphatjuk  meg  ezzel  a  művelettel,  hanemesetében  nem  csak  a  biztonsági  és  hibajavításokat  kaphatjuk  meg  ezzel  a  művelettel,  hanem
hiánypótlásokat vagy különböző csomagfüggőségi feloldásokat is. hiánypótlásokat vagy különböző csomagfüggőségi feloldásokat is. 

A  dinamikusan  változó,  többnyire  növekvőA  dinamikusan  változó,  többnyire  növekvő
frissítési  forrás  (Update)  ellenőrzése,frissítési  forrás  (Update)  ellenőrzése,
automatikusan megy végbe a működés alatt levőautomatikusan megy végbe a működés alatt levő
rendszeren.  Az  újabb  frissítések  megjelenésérőlrendszeren.  Az  újabb  frissítések  megjelenéséről
értesítést  kapunk  a  tálcán  megjelenőértesítést  kapunk  a  tálcán  megjelenő
csomagkezelő  ikonnal,  de  javasoljuk,  hogycsomagkezelő  ikonnal,  de  javasoljuk,  hogy
hetente egyszer ellenőrizzük mi magunk is.hetente egyszer ellenőrizzük mi magunk is.

Alapértelmezett  módon,  a  frissítések  telepítéseAlapértelmezett  módon,  a  frissítések  telepítése
csak felhasználói utasításra történik meg, ez a jövőben is javasolt beállítás. Így a felhasználó magacsak felhasználói utasításra történik meg, ez a jövőben is javasolt beállítás. Így a felhasználó maga
választhatja ki a frissítendő csomagokat, illetve azt is, hogy neki mikor felel meg az idő arra, hogyválaszthatja ki a frissítendő csomagokat, illetve azt is, hogy neki mikor felel meg az idő arra, hogy

frissítse frissítse blackPanther OSblackPanther OS  rendszerét.  rendszerét. 

Maga a frissítési  folyamat a Windows-tól eltérően,Maga a frissítési  folyamat a Windows-tól eltérően,
csak pár másodpercet igényel, és csak nagyon ritkacsak pár másodpercet igényel, és csak nagyon ritka
esetben van szükség a teljes rendszer újraindítására!esetben van szükség a teljes rendszer újraindítására!

Mint  ahogy  más  műveletet  is,  a  frissítést  isMint  ahogy  más  műveletet  is,  a  frissítést  is
elvégezhetjük  egy  nyitott  konzolban,  az  alábbielvégezhetjük  egy  nyitott  konzolban,  az  alábbi
parancsokkal  parancsokkal  (Hibakereséshez kiváló,  illetve ez  egy sokkal(Hibakereséshez kiváló,  illetve ez  egy sokkal

„beszédesebb” mód)„beszédesebb” mód)::

#  frissites  forrasok#  frissites  forrasok  -    -  ez  a  parancs  az  összesez  a  parancs  az  összes
telepítőforrást frissíteni fogjatelepítőforrást frissíteni fogja

# # frissitesfrissites  TabTab  -  - a Tabulátor lenyomásával listázásra kerül az összes engedélyezett telepítőforrása Tabulátor lenyomásával listázásra kerül az összes engedélyezett telepítőforrás

# frissites forras Update # frissites forras Update – ez a prancs csak az Update nevű telepítőforrást frissíti– ez a prancs csak az Update nevű telepítőforrást frissíti
# # frissitesfrissites –  – A frissítési folyamat elindítása és a frissítések listázása, majd a telepítésük.A frissítési folyamat elindítása és a frissítések listázása, majd a telepítésük.
# frissites db # frissites db – Az RPM adatbázist építi újra.
# frissites fix # frissites fix – csomagkapcsolatok javítása.
# frissites tisztitas # frissites tisztitas – A telepítő-gyorsítótár tartalom eltávolítása. – A telepítő-gyorsítótár tartalom eltávolítása.   
# frissites minden # frissites minden – A telepítőforrások aktualizálása és a rendszer frissítése– A telepítőforrások aktualizálása és a rendszer frissítése
# frissites - -segits# frissites - -segits  – Beszédes ismertető és részletes segítség a használathoz– Beszédes ismertető és részletes segítség a használathoz
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A rendszer és a telepítőforrás frissítése grafikus felületen az Apper segítségével:A rendszer és a telepítőforrás frissítése grafikus felületen az Apper segítségével:

Indítsuk  el  a  műveletet  az  Indítsuk  el  a  műveletet  az  Új frissítések kereséseÚj frissítések keresése

gombra kattintva az Apper bal felső ablakán. gombra kattintva az Apper bal felső ablakán. 

Ez  a  folyamat  akár  percekig  is  eltarthat.  A frissítésEz  a  folyamat  akár  percekig  is  eltarthat.  A frissítés
sebessége  nagyban  függ  az  Internet  kapcsolatsebessége  nagyban  függ  az  Internet  kapcsolat
sebességétől és a PC teljesítményétő. Amennyiben mássebességétől és a PC teljesítményétő. Amennyiben más
dolgunk is van, az ablakot bezárhatjuk, a csomaglistadolgunk is van, az ablakot bezárhatjuk, a csomaglista
frissítési folyamata a háttérben is végbe megy. Közbenfrissítési folyamata a háttérben is végbe megy. Közben
bármi mást csinálhatunk a gépünkön –  bármi mást csinálhatunk a gépünkön –  folytathatjuk afolytathatjuk a
munkát  vagy  kikapcsolódhatunk  munkát  vagy  kikapcsolódhatunk  –,  a–,  a
csomagtelepítésekencsomagtelepítéseken kívül! kívül!

AAmennyiben az előző folyamat sikeresen befejeződött  mennyiben az előző folyamat sikeresen befejeződött  és a rendszerhez van elérhető frissítés aés a rendszerhez van elérhető frissítés a
csomaglistából  jelöljük  ki  acsomaglistából  jelöljük  ki  a
frissíteni  kívánt  csomagokat  –frissíteni  kívánt  csomagokat  –
alapértelmezetten  minden  csomagalapértelmezetten  minden  csomag
kijelölésre kerül – majd kattintsunkkijelölésre kerül – majd kattintsunk
az  „Alkalmaz”  gombra.  Ha  aaz  „Alkalmaz”  gombra.  Ha  a
frissítési  folyamat  végén  marad  afrissítési  folyamat  végén  marad  a
listában  csomag,  ismételjük  meglistában  csomag,  ismételjük  meg
úgy, hogy több szakaszban hajtjukúgy, hogy több szakaszban hajtjuk
végre a frissítést. Vegyük ki a pipátvégre a frissítést. Vegyük ki a pipát
pár  csomag  elől  és  újra  nyomjukpár  csomag  elől  és  újra  nyomjuk

meg az „Alkalmaz” gombot.  Bármilyen hibát észlelünk jelezzük a fejlesztőknek!meg az „Alkalmaz” gombot.  Bármilyen hibát észlelünk jelezzük a fejlesztőknek!

Frissítéskor előforduló hibák:Frissítéskor előforduló hibák:
A frissítési folyamat végén mégsem történik meg a rendszer és az alkalmazások frissítése, a listaA frissítési folyamat végén mégsem történik meg a rendszer és az alkalmazások frissítése, a lista
újra megjelenik. Ebben az esetben a frissítés nem ment végbe.újra megjelenik. Ebben az esetben a frissítés nem ment végbe.  A Akkor fordul ilyen elő, amikor akkor fordul ilyen elő, amikor a
merevlemez megtelt!  merevlemez megtelt!  Ellenőrizzük a szabad helyet a merevlemezekenEllenőrizzük a szabad helyet a merevlemezeken, vagy futtassuk konzolból a, vagy futtassuk konzolból a
frissítési parancsokat a hiba feltárásához.frissítési parancsokat a hiba feltárásához.
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4.  4.  A legfontosabb felhasználói programok A legfontosabb felhasználói programok 

4.1.  4.1.  Általános tudnivalókÁltalános tudnivalók

Ez a fejezet azzal foglalkozik, hogy bemutassa azokat a programokat, amelyekkel aEz a fejezet azzal foglalkozik, hogy bemutassa azokat a programokat, amelyekkel a
megszokott  megszokott  WindowsWindows    --    osos     programokat helyettesíteni lehet.  Számos programok jóval programokat helyettesíteni lehet.  Számos programok jóval
többet  tud,  mint  drága  pénzért  megásárolható,  többet  tud,  mint  drága  pénzért  megásárolható,  WindowsWindows--on  futó  társai.  Bár  egyeson  futó  társai.  Bár  egyes
programok már léteznek  programok már léteznek  WindowsWindows    --    rara     is - (elsősorban nem Windows-ra fejlesztik) - is - (elsősorban nem Windows-ra fejlesztik) -

viszont egy adott feladatra számos alternatív program létezik, melyek közül szabadon választhatviszont egy adott feladatra számos alternatív program létezik, melyek közül szabadon választhat
mindenki úgy, hogy közben nem követi el az illegális szoftverfelhasználás bűntettét.mindenki úgy, hogy közben nem követi el az illegális szoftverfelhasználás bűntettét.

4.2.  4.2.  Hálózati alkalmazásokHálózati alkalmazások

4.2.1.  4.2.1.  WebböngészőWebböngésző

A  Chromium  (javasolt)A  Chromium  (javasolt),  Vivaldi  vagy  Firefox  olyan  webböngésző,  mely  támogatja  a  füles,  Vivaldi  vagy  Firefox  olyan  webböngésző,  mely  támogatja  a  füles
böngészést, felugró ablakok tiltását, integrált keresőket és egyéb kiterjesztéseket, mint pl.:  böngészést, felugró ablakok tiltását, integrált keresőket és egyéb kiterjesztéseket, mint pl.:  a java,a java,
flash, quicktime stb. Beépített letöltés kezelővel is rendelkezik, amely folytatni tudja a megszakadtflash, quicktime stb. Beépített letöltés kezelővel is rendelkezik, amely folytatni tudja a megszakadt
letöltéseinket és a kiegészítői között könnyedén megtaláljuk a „Popup Blocker”-t is, ami kiszűri aletöltéseinket és a kiegészítői között könnyedén megtaláljuk a „Popup Blocker”-t is, ami kiszűri a
kéretlen tartalmakat, reklámokat a meglátogatott oldalakon. A blackPanther OS CD-s telepítőkéretlen tartalmakat, reklámokat a meglátogatott oldalakon. A blackPanther OS CD-s telepítőkön akön a
Konqueror vagy az OtterKonqueror vagy az Otter-böngésző-böngésző alkalmazás az alapértelmezett, sajnos a méret növekedés miatt a alkalmazás az alapértelmezett, sajnos a méret növekedés miatt a
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700MB-os lemezképre egyéb700MB-os lemezképre egyéb alkalmazás már nem fért   alkalmazás már nem fért  el.  A el.  A kedvenc böngészőnket nekünk kellkedvenc böngészőnket nekünk kell
feltelepíteni, akár a menüben elérhető App-Helper ikon segítségével, vagy  feltelepíteni, akár a menüben elérhető App-Helper ikon segítségével, vagy  egy  egy  szoftverkezelőbenszoftverkezelőben
kiválasztva. A DVD változattal a Chromium böngészőt kapjuk alapértelmezetten.kiválasztva. A DVD változattal a Chromium böngészőt kapjuk alapértelmezetten.

4.2.2.  4.2.2.  Csoportmunka: levelezés, naptár ...Csoportmunka: levelezés, naptár ...

A Thunderbird vagy pl az Evolution a legismertebb alkalmazások. Mindkettő alkalmas a levelezésreA Thunderbird vagy pl az Evolution a legismertebb alkalmazások. Mindkettő alkalmas a levelezésre
(támogatja a POP, IMAP, SMTP protokollokat, szűrőket), de azon kívül tartalmaz naptár funkciókat,(támogatja a POP, IMAP, SMTP protokollokat, szűrőket), de azon kívül tartalmaz naptár funkciókat,
címjegyzéket, melyet vCard formátumban tovább is lehet küldeni.címjegyzéket, melyet vCard formátumban tovább is lehet küldeni.

A program oldala:A program oldala:
•• https://www.thunderbird.net/hu/https://www.thunderbird.net/hu/
•• http://www.novell.com/products/desktop/features/evolution.htmlhttp://www.novell.com/products/desktop/features/evolution.html      

További hasznos információk (magyarul):További hasznos információk (magyarul):
•• https://www.thunderbird.net/hu/features/https://www.thunderbird.net/hu/features/
•• http://vei.obuda.kando.hu/linuxdox/Userguide/node20.htmlhttp://vei.obuda.kando.hu/linuxdox/Userguide/node20.html      
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4.2.3.  4.2.3.  Letöltés vezérlőLetöltés vezérlő

A kget a KDE letöltés vezérlője. Az éppen töltött fájlokA kget a KDE letöltés vezérlője. Az éppen töltött fájlok
part  plusz kiterjesztéssel kerülnek a lemezre,  majd ez apart  plusz kiterjesztéssel kerülnek a lemezre,  majd ez a
pert  kiterjesztés  „eltűnik”  a  letöltés  végeztével.  A kgetpert  kiterjesztés  „eltűnik”  a  letöltés  végeztével.  A kget
lehetővé  teszi  a  letöltési  lista  importálását/exportálását,lehetővé  teszi  a  letöltési  lista  importálását/exportálását,
melynek  segítségével  nem  kell  egyesével  letölteni  amelynek  segítségével  nem  kell  egyesével  letölteni  a
fájlokat.  A kget  komplett  logot  készít  arról,  hogy  mifájlokat.  A kget  komplett  logot  készít  arról,  hogy  mi
történt: időpontokkal, fájl nevekkel, fájlméretekkel. Miveltörtént: időpontokkal, fájl nevekkel, fájlméretekkel. Mivel
a  kget  integrálva  van  a  konqueror  böngészőben  ezérta  kget  integrálva  van  a  konqueror  böngészőben  ezért
annak használatával egy-két gombnyomással letölthetjükannak használatával egy-két gombnyomással letölthetjük
az oldalon lévő hivatkozásokat, vagy a kijelölt letöltésekaz oldalon lévő hivatkozásokat, vagy a kijelölt letöltések
is  a  kget-en  keresztül  történnek.  Természetesenis  a  kget-en  keresztül  történnek.  Természetesen
beállíthatjuk,  hogy  hányszor  és  mennyi  idő  múlvabeállíthatjuk,  hogy  hányszor  és  mennyi  idő  múlva

kapcsolódjon  újra  a  kget  a  kapcsolat  szakadásakor,  de  azt  is,  hogy  hány  kapcsolatot  lehessenkapcsolódjon  újra  a  kget  a  kapcsolat  szakadásakor,  de  azt  is,  hogy  hány  kapcsolatot  lehessen
fenntartani  egyszerre.  Megadhatunk  alapértelmezett  letöltési  könyvtárat,  de  beállíthatjuk  azt  is,fenntartani  egyszerre.  Megadhatunk  alapértelmezett  letöltési  könyvtárat,  de  beállíthatjuk  azt  is,
hogy mikor és milyen hangjelzést adjon a kget, ha szeretnénk, hogy adjon.hogy mikor és milyen hangjelzést adjon a kget, ha szeretnénk, hogy adjon.

A program oldala:A program oldala:
•• http://kget.sourceforge.net/http://kget.sourceforge.net/      

4.2.4.  4.2.4.  Azonnal üzenetküldés, csevegés (chat)Azonnal üzenetküldés, csevegés (chat)

Kopete vagy KTelepathy Kopete vagy KTelepathy (Pidgin Gtk alapú)(Pidgin Gtk alapú) egy-egy egy-egy
azonnali üzenetküldő alkalmazás, amely támogatja aazonnali üzenetküldő alkalmazás, amely támogatja a
jabber,  facebook,  jahoo,  icq,  aim,  livejournal,  stbjabber,  facebook,  jahoo,  icq,  aim,  livejournal,  stb
protokollokat.  protokollokat.  A program kiváló megoldást nyújt haA program kiváló megoldást nyújt ha
több ilyen csevegő rendszerre vagyunk regisztrálva,több ilyen csevegő rendszerre vagyunk regisztrálva,
mivel elég hozzá egy programot futtatnunk, és abbanmivel elég hozzá egy programot futtatnunk, és abban
megjelenik egyidőben az összes kapcsolatunk.megjelenik egyidőben az összes kapcsolatunk.

A Ktelapathy program weboldala:A Ktelapathy program weboldala:

•• https://community.kde.org/KTphttps://community.kde.org/KTp          

A Kopete alkalmazás weboldala: A Kopete alkalmazás weboldala: 

•• https://www.kde.org/applications/internet/ktorrent/https://www.kde.org/applications/internet/ktorrent/    
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4.2.5.  4.2.5.  Bittorens kliensBittorens kliens

Az Az qBittorrentqBittorrent egy közkedvelt Qt felületű torrent kliens amivel megosztott tartalmakat tölthetünk egy közkedvelt Qt felületű torrent kliens amivel megosztott tartalmakat tölthetünk
le az internetről vagy a segítségével létrehozhatjuk saját torrent forrásunkat.le az internetről vagy a segítségével létrehozhatjuk saját torrent forrásunkat.

A program weboldala:A program weboldala:
•• http://qbittorrent.sf.nethttp://qbittorrent.sf.net    

A KDE munkakörnyezet rendelkezik saját Torrent klienssel is, a neve: ktorrentA KDE munkakörnyezet rendelkezik saját Torrent klienssel is, a neve: ktorrent
•• https://www.kde.org/applications/internet/ktorrent/https://www.kde.org/applications/internet/ktorrent/    

Egy másik kiváló ilyen alkalmazás – bár Java alapú –, a Vuze (régen Azureus)Egy másik kiváló ilyen alkalmazás – bár Java alapú –, a Vuze (régen Azureus)
•• http:/http:/    /www,vuze.com /www,vuze.com 
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4.3.  4.3.  FájlkezelésFájlkezelés

4.3.1.  4.3.1.  Általános típusú grafikus fájlkezelő KDE környezetbenÁltalános típusú grafikus fájlkezelő KDE környezetben

Általános  célokra  kiválóan  megfelelő,  gyors  kompakt  fájlkezelő  a  rendszer  alapértelmezettÁltalános  célokra  kiválóan  megfelelő,  gyors  kompakt  fájlkezelő  a  rendszer  alapértelmezett
alkalmazása a „Dolphin” fájlkezelő program alkalmazása a „Dolphin” fájlkezelő program (vagy „Konqueror” is)(vagy „Konqueror” is)..

4.3.2.  4.3.2.  Általános konzol alapú fájlkezelő – MC (Midnight Commander)Általános konzol alapú fájlkezelő – MC (Midnight Commander)

(Kinézetében  inkább  Far/NC/VC  jellegű.  Tudásban  inkább  a  Far-hoz,  vagy  a  WC/TC-hez(Kinézetében  inkább  Far/NC/VC  jellegű.  Tudásban  inkább  a  Far-hoz,  vagy  a  WC/TC-hez

hasonlítható. Hozzá kell azonban tenni, hogy hasonlítható. Hozzá kell azonban tenni, hogy blackPanther OSblackPanther OS  alatt nincsenek „C:\Progra~1\...” alatt nincsenek „C:\Progra~1\...”

(8.3) típusú rövidített (8.3) típusú rövidített fájlnevekfájlnevek, bár a „~”, mint rövidítés „él”, de csak akkor, ha nem fér ki a név.), bár a „~”, mint rövidítés „él”, de csak akkor, ha nem fér ki a név.)
Természetesen léteznek grafikus fájlkezelők is, amire azonban most nem térünk ki.Természetesen léteznek grafikus fájlkezelők is, amire azonban most nem térünk ki.
Az  mc  természetesen  ad  lehetőséget  a  Az  mc  természetesen  ad  lehetőséget  a  fájlokfájlok rendezésére,  vagy  a  róluk  szóló  információk rendezésére,  vagy  a  róluk  szóló  információk
kilistázására.  Ez  utóbbi  teljesen  testre  szabható:  dátum,  jogok,  típus,  méret  stb.  A szűrés,  akilistázására.  Ez  utóbbi  teljesen  testre  szabható:  dátum,  jogok,  típus,  méret  stb.  A szűrés,  a
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könyvtárfakönyvtárfa kapcsolódás  szerinti  megjelenítése  éppúgy  „sajátja”,  mint  az  FTP  kapcsolatok kapcsolódás  szerinti  megjelenítése  éppúgy  „sajátja”,  mint  az  FTP  kapcsolatok
létrehozása.  A  megszokott  alap  parancsok  (másolás,  mozgatás  stb.)  mellett  linkeketlétrehozása.  A  megszokott  alap  parancsok  (másolás,  mozgatás  stb.)  mellett  linkeket
(hivatkozásokat)  is  létrehozhatunk  (hivatkozásokat)  is  létrehozhatunk  fájlokrafájlokra,  vagy  módosíthatjuk  a  ,  vagy  módosíthatjuk  a  fájlokfájlok tulajdonosi,  vagy tulajdonosi,  vagy
hozzáférési jogait. A keresés, szintaktikus/hexadecimális, megjelenítés/szerkesztés, ki-/betömörítéshozzáférési jogait. A keresés, szintaktikus/hexadecimális, megjelenítés/szerkesztés, ki-/betömörítés
szintén egyszerű feladat.szintén egyszerű feladat.
Az itt felsoroltakon kívül számos tulajdonsággal rendelkezik, vagy ruházható fel vele a program.Az itt felsoroltakon kívül számos tulajdonsággal rendelkezik, vagy ruházható fel vele a program.

A program oldala:A program oldala:
•• http://www.ibiblio.org/mc/http://www.ibiblio.org/mc/      

Érdekesség, próbáljuk ki!Érdekesség, próbáljuk ki!

Kattintsunk az indító menü ikonjára. Gépeljük a keresőmezőbe, hogy: konsole Kattintsunk a konzolKattintsunk az indító menü ikonjára. Gépeljük a keresőmezőbe, hogy: konsole Kattintsunk a konzol
ikonjára, majd a parancssorba írjuk be az alábbi parancsot a $-jel után:ikonjára, majd a parancssorba írjuk be az alábbi parancsot a $-jel után:

[ [ felhasználóneved@hostneved felhasználóneved@hostneved ]$]$ mcb mcb

4.3.3.  4.3.3.  rusader vagy Double Commanderrusader vagy Double Commander

Akár TotalCommander alternatívának is nevezhetném ezt a kiváló fájlkezelőt, de azért nem teszemAkár TotalCommander alternatívának is nevezhetném ezt a kiváló fájlkezelőt, de azért nem teszem
mert ez az alkalmazás bizony sokkal többet tud. Mindkét programot telepíteni kell, mert sajnos nemmert ez az alkalmazás bizony sokkal többet tud. Mindkét programot telepíteni kell, mert sajnos nem
fér el az alaptelepítő médián.fér el az alaptelepítő médián.

5151

MC (a képen nyitott Yakuake konzolban) - fájlkezelőMC (a képen nyitott Yakuake konzolban) - fájlkezelő

http://www.ibiblio.org/mc/


blackPanther OS dokumentációblackPanther OS dokumentáció

A krusader oldala:A krusader oldala:
•• http://krusader.sf.nethttp://krusader.sf.net      

Egy másik kétpaneles fájlkezelő a Double-Commander Egy másik kétpaneles fájlkezelő a Double-Commander (Qt5 és Gtk felülettel is)(Qt5 és Gtk felülettel is)

•• http://doublechttp://doublec    mdmd    .sf.net.sf.net      (Javasolt alkalmazás a blackPanther OS-ben)  (Javasolt alkalmazás a blackPanther OS-ben)

4.3.4.  4.3.4.  Terminal (konsole)Terminal (konsole)

Ahhoz, hogy egy karakteres megjelenítésű parancsot futtathassunk, meg kell nyitnunk egy PszeudoAhhoz, hogy egy karakteres megjelenítésű parancsot futtathassunk, meg kell nyitnunk egy Pszeudo
Terminált. Természetesen ezek a terminálok is egy grafikus ablakban jelennek meg, melyek számosTerminált. Természetesen ezek a terminálok is egy grafikus ablakban jelennek meg, melyek számos
beállítási tulajdonsággal bírhatnak. Egy ilyen alkalmazás a „konsole”. A konsole-ban egyszerre többbeállítási tulajdonsággal bírhatnak. Egy ilyen alkalmazás a „konsole”. A konsole-ban egyszerre több
terminált  nyithatunk meg.  A program képes  a  „kedvenc”  könyvtáraink  megjegyzésére,  Tab-bár,terminált  nyithatunk meg.  A program képes  a  „kedvenc”  könyvtáraink  megjegyzésére,  Tab-bár,
vagy  Scroll-bár  kezelésére.  A  Tab-bár  segítségével  váltogathatunk  az  általunk  tetszőlegesenvagy  Scroll-bár  kezelésére.  A  Tab-bár  segítségével  váltogathatunk  az  általunk  tetszőlegesen
elnevezett terminálok között, amíg a Scroll-bár segítségével „lapozhatunk”, ha betelt a terminál-elnevezett terminálok között, amíg a Scroll-bár segítségével „lapozhatunk”, ha betelt a terminál-
képernyőnk. A terminál-képernyő tetszőleges része kimásolható, vagy a vágólapon lévő szövegekképernyőnk. A terminál-képernyő tetszőleges része kimásolható, vagy a vágólapon lévő szövegek
parancsként megadhatóak. A le/fel nyilakkal visszahívhatók az addig kiadott parancsok. A parancsotparancsként megadhatóak. A le/fel nyilakkal visszahívhatók az addig kiadott parancsok. A parancsot
visszahívás  után  tetszőlegesen szerkeszthetjük.  A betűtípus,  a  hangjelzések és  a  színösszeállításvisszahívás  után  tetszőlegesen szerkeszthetjük.  A betűtípus,  a  hangjelzések és  a  színösszeállítás

szintén könnyen állítható a menük segítségével. A szintén könnyen állítható a menük segítségével. A blackPanther OSblackPanther OS  fentről lenyíló „drop-down” fentről lenyíló „drop-down”

terminálja  a  Yakuake.  Alapértelmezetten  az  terminálja  a  Yakuake.  Alapértelmezetten  az  F12F12  funkciógomb  hatására  lenyílik,  de  ezt funkciógomb  hatására  lenyílik,  de  ezt

tetszőlegesen megváltoztathatjuk a nekünk megfelelőbb funkcióbillentyűre (tetszőlegesen megváltoztathatjuk a nekünk megfelelőbb funkcióbillentyűre (hotkeyhotkey).).
A program weboldala:  A program weboldala:  http://konsole.kde.org/http://konsole.kde.org/  
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4.4.  4.4.  Irodai alkalmazásokIrodai alkalmazások

4.4.1.  4.4.1.  blackPanther Office (LibreOffice alapú)blackPanther Office (LibreOffice alapú)

A blackPanther  Office  egy  LibreOffice  alapú  teljes  körű  irodai  csomag.  Mindent  tud,  mint  aA blackPanther  Office  egy  LibreOffice  alapú  teljes  körű  irodai  csomag.  Mindent  tud,  mint  a
Microsoft Office, sőt a legtöbb Microsoft Office  Microsoft Office, sőt a legtöbb Microsoft Office  fájlalfájlal (Word, Excel, Powerpoint) kompatibilitási (Word, Excel, Powerpoint) kompatibilitási
gond nélkül elboldogul. Visszafelé ez természetesen nem igaz, hiszen az OOo általában jóval többetgond nélkül elboldogul. Visszafelé ez természetesen nem igaz, hiszen az OOo általában jóval többet
„tud”, mint a MSO. Már-már a CAD rendszerhez hasonló vektoros ábra szerkesztő programmal„tud”, mint a MSO. Már-már a CAD rendszerhez hasonló vektoros ábra szerkesztő programmal
rendelkezik, mellyel megoldhatóak a 2D/3D boolean műveletek, vagy renderelés is. rendelkezik, mellyel megoldhatóak a 2D/3D boolean műveletek, vagy renderelés is. 

A helyesírás  ellenőrzője  számos  nyelvet  támogat,  de  funkcionalitásában  elmarad  a  MSO-étól,A helyesírás  ellenőrzője  számos  nyelvet  támogat,  de  funkcionalitásában  elmarad  a  MSO-étól,
ugyanakkor  az  egyenletszerkesztője,  előadás  szerkesztő,  vagy  rajzoló  programja  jelentősenugyanakkor  az  egyenletszerkesztője,  előadás  szerkesztő,  vagy  rajzoló  programja  jelentősen
meghaladja a MSO képességeit. Érdemes megjegyezni, hogy word, excel, ppt formátumain kívülmeghaladja a MSO képességeit. Érdemes megjegyezni, hogy word, excel, ppt formátumain kívül
Star Writer, Rtf, Html, Xml, Pocket Word/Excel, dBASE, AutoCAD és számos pixeles/vektoros képStar Writer, Rtf, Html, Xml, Pocket Word/Excel, dBASE, AutoCAD és számos pixeles/vektoros kép
formátumot képes megnyitni, képes közvetlenül Pdf illetve Swf formátumba exportálni.formátumot képes megnyitni, képes közvetlenül Pdf illetve Swf formátumba exportálni.

Az  összetettsége,  testre-szabhatósága  miatt  a  teljes  ismertetése  külön  könyvet  igényelne,  de  aAz  összetettsége,  testre-szabhatósága  miatt  a  teljes  ismertetése  külön  könyvet  igényelne,  de  a
dokumentációja elérhető a LibreOffice.org oldalon.dokumentációja elérhető a LibreOffice.org oldalon.

A program oldala:A program oldala:
•• https://hu.libreoffice.orghttps://hu.libreoffice.org    
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4.4.2.  4.4.2.  Számológép (kcalc)Számológép (kcalc)

Ha  az  alapműveletekkel  szeretnénkHa  az  alapműveletekkel  szeretnénk
dolgozni,  esetleg  minimálisdolgozni,  esetleg  minimális
„tudományos”  műveletekkel,  akkor„tudományos”  műveletekkel,  akkor
válasszuk a kcalc programot. A kcalcválasszuk a kcalc programot. A kcalc
alaptelepítéskor  is  elérhető  aalaptelepítéskor  is  elérhető  a
rendszeren, így mindig kéznél van. Arendszeren, így mindig kéznél van. A
beállítások  menüből  továbbibeállítások  menüből  további
funkciókkal egészíthetjük ki. funkciókkal egészíthetjük ki. 

Ha inkább a „lengyel-típusú” beviteliHa inkább a „lengyel-típusú” beviteli
rendszert  szeretjük,  akkor  válasszukrendszert  szeretjük,  akkor  válasszuk
a  pgcalc  nevű  programot,  melya  pgcalc  nevű  programot,  mely
kinézetre és funkcionalitásra teljesenkinézetre és funkcionalitásra teljesen
megegyezik  a  ma  kaphatómegegyezik  a  ma  kapható
„tudományos”-számológépekkel.„tudományos”-számológépekkel.
Jelen pillanatban a pgcalc fejlesztéseJelen pillanatban a pgcalc fejlesztése
lelassult,  így  csomagban  jelenleglelassult,  így  csomagban  jelenleg
nem érhető  el.  nem érhető  el.  (A kcalc  megfelel  a(A kcalc  megfelel  a

WindowsWindows alapértelmezett számológépének.) alapértelmezett számológépének.)

A pgcalc oldala:A pgcalc oldala:
•• http://www.pgcalc.net/http://www.pgcalc.net/      

4.5.  4.5.  MultimédiaMultimédia

4.5.1.  4.5.1.  Zenelejátszó (Clementine, Amarok, Cantata, Audacious)Zenelejátszó (Clementine, Amarok, Cantata, Audacious)

Egy általános célú (bőrözhető) zenelejátszó, mely modulok segítségével képes a legtöbb (vagy azEgy általános célú (bőrözhető) zenelejátszó, mely modulok segítségével képes a legtöbb (vagy az
összes elterjedt)  összes elterjedt)  fájltípusfájltípus lejátszására,  internetes rádiózásra vagy FM rádió hallgatására.  Szintén lejátszására,  internetes rádiózásra vagy FM rádió hallgatására.  Szintén
pluginok  segítségével  létrehozható  visszhang,  2D-ből  3D  hang,  késleltetés,  hang  torzítás,  depluginok  segítségével  létrehozható  visszhang,  2D-ből  3D  hang,  késleltetés,  hang  torzítás,  de
használható énekhang lekeverése, zeneszámok átfedésére, vagy elalvás kapcsoló is alkalmazhatóhasználható énekhang lekeverése, zeneszámok átfedésére, vagy elalvás kapcsoló is alkalmazható
fokozatos  hangerő  csökkentéssel.  Elengedhetetlen  tartozék  a  hangszín-szabályozó,  vagy  afokozatos  hangerő  csökkentéssel.  Elengedhetetlen  tartozék  a  hangszín-szabályozó,  vagy  a
vizualizációs pluginok. (És ez csak a jéghegy csúcsa.)vizualizációs pluginok. (És ez csak a jéghegy csúcsa.)
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A program weboldala:A program weboldala:
•• https://www.clementine-player.org/hu/https://www.clementine-player.org/hu/

További hasznos oldalak:További hasznos oldalak:
•• http://www.tecmint.com/best-linux-audio-music-players/http://www.tecmint.com/best-linux-audio-music-players/    
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4.5.2.  4.5.2.  Multimédia lejátszóMultimédia lejátszó

Egy  általános  célú  (bőrözhető)  multimédia  központ.  Alkalmas  a  legtöbb  helyi  és  hálózati  Egy  általános  célú  (bőrözhető)  multimédia  központ.  Alkalmas  a  legtöbb  helyi  és  hálózati  fájlfájl,,
CD/DVD lejátszására, tv nézésére, rádió hallgatására. Az mplayer „motor” alkalmas még felvételekCD/DVD lejátszására, tv nézésére, rádió hallgatására. Az mplayer „motor” alkalmas még felvételek
készítésére vagy video készítésére vagy video fájlokfájlok konvertálására, vágására, átméretezésére, szűrésére (mencoder-el). A konvertálására, vágására, átméretezésére, szűrésére (mencoder-el). A
video lejátszás egyes paraméterei, illetve a mencoder használata csak parancssorosan vezérelhető.video lejátszás egyes paraméterei, illetve a mencoder használata csak parancssorosan vezérelhető.
Ehhez  nyújt  segítséget  a  teljes  körű  magyar  nyelvű  leírás.  Viszont  léteznek  egyéb  fejlesztésűEhhez  nyújt  segítséget  a  teljes  körű  magyar  nyelvű  leírás.  Viszont  léteznek  egyéb  fejlesztésű
grafikus felületű videó vágó, szerkesztő programok, melyek ezen programokat beépülő modulkéntgrafikus felületű videó vágó, szerkesztő programok, melyek ezen programokat beépülő modulként
használva, grafikus felületen könnyítik meg azok használatát.használva, grafikus felületen könnyítik meg azok használatát.

A program oldala:A program oldala:
•• http://www.mplayerhq.hu/http://www.mplayerhq.hu/      

További hasznos oldalak:További hasznos oldalak:
•• http://www.xs4all.nl/~jjvrieze/kmplayer.htmlhttp://www.xs4all.nl/~jjvrieze/kmplayer.html    
•• http://kaffeine.sourceforge.net/http://kaffeine.sourceforge.net/      

4.5.3.  4.5.3.  CD/DVD-író (k3b)CD/DVD-író (k3b)

A k3b egy CD/DVD-író program, képes számos CD/DVD formátumot, vagy kevert formátumotA k3b egy CD/DVD-író program, képes számos CD/DVD formátumot, vagy kevert formátumot
létrehozni, rock-ridge, és/vagy joliet kiterjesztéssel. Képes különböző szűrési, cserélési funkciókra:létrehozni, rock-ridge, és/vagy joliet kiterjesztéssel. Képes különböző szűrési, cserélési funkciókra:
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pl. space cserélése „_” karakterre. Természetesen képes image formátumot létrehozni vagy abbólpl. space cserélése „_” karakterre. Természetesen képes image formátumot létrehozni vagy abból
CD/DVD-t írni. Támogatja a fogd és vidd technológiát a konqueror és k3b között.CD/DVD-t írni. Támogatja a fogd és vidd technológiát a konqueror és k3b között.

A program oldala:A program oldala:
•• http://www.k3b.org/http://www.k3b.org/      

További hasznos információk (magyarul):További hasznos információk (magyarul):
•• http://vei.obuda.kando.hu/linuxdox/Userguide/node22.htmlhttp://vei.obuda.kando.hu/linuxdox/Userguide/node22.html      

4.5.4.  4.5.4.  Pixelgrafikus képszerkesztő (Gimp)Pixelgrafikus képszerkesztő (Gimp)

Az egyik  legnagyobb  (ha  nem a  legnagyobb)  tudású  pixelgrafikus  képmanipuláló  program.  AAz  egyik  legnagyobb  (ha  nem a  legnagyobb)  tudású  pixelgrafikus  képmanipuláló  program.  A
tulajdonságait  már  csak  azért  is  nehéz  lenne  felsorolni,  mert  fejlesztők  vagy  amatőrök  általtulajdonságait  már  csak  azért  is  nehéz  lenne  felsorolni,  mert  fejlesztők  vagy  amatőrök  által
tetszőleges tetszőleges mértékbenmértékben bővíthető. A legfontosabb tulajdonságai közé tartozik, hogy képes a rétegek bővíthető. A legfontosabb tulajdonságai közé tartozik, hogy képes a rétegek
használatára, melyeket tetszőlegesen össze lehet „mosni” egy képbe, vagy animációként is lehethasználatára, melyeket tetszőlegesen össze lehet „mosni” egy képbe, vagy animációként is lehet
menteni.  Közel  40  fájlformátumot  ismer  köztük  a  jól  ismert  jpeg,  gif,  png,  tga,  bmp,  pcx.  Amenteni.  Közel  40  fájlformátumot  ismer  köztük  a  jól  ismert  jpeg,  gif,  png,  tga,  bmp,  pcx.  A
szögletes, kerek, szabadkézi kijelöléseken kívül színeket, vagy egybefüggő területeket is ki lehetszögletes, kerek, szabadkézi kijelöléseken kívül színeket, vagy egybefüggő területeket is ki lehet
jelölni.  Lehet  radírozni,  forgatni,  átméretezni,  képet  átmenetesen világosítani/sötétíteni,  elmosni,jelölni.  Lehet  radírozni,  forgatni,  átméretezni,  képet  átmenetesen világosítani/sötétíteni,  elmosni,
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invertálni. Fényhatások, torzítások, zajok, kiemelések tucatjait alkalmazhatjuk a képeinken.invertálni. Fényhatások, torzítások, zajok, kiemelések tucatjait alkalmazhatjuk a képeinken.

A program oldala:A program oldala:
•• www.gimp.org/www.gimp.org/      

További hasznos információk (magyarul):További hasznos információk (magyarul):
•• http://www.gimp.hu/http://www.gimp.hu/      
•• http://vei.obuda.kando.hu/linuxdox/Userguide/node25.htmlhttp://vei.obuda.kando.hu/linuxdox/Userguide/node25.html      

4.5.5.  4.5.5.  Vektorgrafikus képszerkesztő (Inkscape) Vektorgrafikus képszerkesztő (Inkscape) 

Az Inkscape nyílt forráskódú vektorgrafikus szerkesztő. Célja, hogy nagy tudású grafikai eszközAz Inkscape nyílt forráskódú vektorgrafikus szerkesztő. Célja, hogy nagy tudású grafikai eszköz
legyen,  miközben teljesen  betartja  az  XML,  az  SVG és  a  CSS szabványait.  Keresztplatformoslegyen,  miközben teljesen  betartja  az  XML,  az  SVG és  a  CSS szabványait.  Keresztplatformos
alkalmazás,  amely  fut  Microsoft  Windows,  Mac  OS X  és  Unix-szerű  operációs  rendszereken;alkalmazás,  amely  fut  Microsoft  Windows,  Mac  OS X  és  Unix-szerű  operációs  rendszereken;
jóllehet a fejlesztés elsődlegesen Linux alatt folyik.jóllehet a fejlesztés elsődlegesen Linux alatt folyik.

Az Inkscape működésében nagyon hasonlít a Az Inkscape működésében nagyon hasonlít a CorelDRAW CorelDRAW vagy az vagy az Adobe Illustrator Adobe Illustrator programokhoz.programokhoz.
A nyomdai  előkészítés  kivételével  szinte  bármit  megoldhatunk  az  Inkscape-pel  is.  Mivel  azA nyomdai  előkészítés  kivételével  szinte  bármit  megoldhatunk  az  Inkscape-pel  is.  Mivel  az
alkalmazás tudása még zanzásítva is nagyon hosszú, javaslom hogy látogass el a program magyaralkalmazás tudása még zanzásítva is nagyon hosszú, javaslom hogy látogass el a program magyar
oldalára, és részletes leírást kaphatsz itt:  oldalára, és részletes leírást kaphatsz itt:  http://inkscape.hu/az-inkscape-rol/http://inkscape.hu/az-inkscape-rol/
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A program weboldala:A program weboldala:

http://www.inkscape.orghttp://www.inkscape.org

Tudj meg mégtöbbet a programról:Tudj meg mégtöbbet a programról:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inkscapehttps://hu.wikipedia.org/wiki/Inkscape

4.5.6.  4.5.6.  Pillanatkép készítés (Ksnapshot/Spectacle)Pillanatkép készítés (Ksnapshot/Spectacle)

A pillanatkép készítés egyik alkalmazása. Használata nagyon egyszerű, elérhetjük a menüből, vagyA pillanatkép készítés egyik alkalmazása. Használata nagyon egyszerű, elérhetjük a menüből, vagy

csak nyomjuk meg a Printcsak nyomjuk meg a Print PrtScrPrtScr  gombot és az aktuális képernyőről egy felvétel készül.  gombot és az aktuális képernyőről egy felvétel készül. 

A megjelenő programablakban számos egyéb extra és kiegészítő funkciót érhetünk el. A kész képetA megjelenő programablakban számos egyéb extra és kiegészítő funkciót érhetünk el. A kész képet
pedig exportálhatjuk akár internetes szolgáltatásba is.pedig exportálhatjuk akár internetes szolgáltatásba is.

Első lépésként  válasszuk ki,  hogy melyik területről  szeretnénk képet  készíteni:  teljes  képernyő,Első lépésként  válasszuk ki,  hogy melyik területről  szeretnénk képet  készíteni:  teljes  képernyő,
ablak, vagy kijelölt terület. Ablak esetén, ha az ablakkeretet is szeretnénk rögzíteni, akkor jelöljükablak, vagy kijelölt terület. Ablak esetén, ha az ablakkeretet is szeretnénk rögzíteni, akkor jelöljük
be a jelölőnégyzettel, ha nem vegyük ki a „pipát”. Ezek után állítsuk be az időzítőt, ha valamit mégbe a jelölőnégyzettel, ha nem vegyük ki a „pipát”. Ezek után állítsuk be az időzítőt, ha valamit még
akarunk csinálni a rögzítés előtt. Menü működés közben rögzítésénél hasznos lehet ez a funkció.akarunk csinálni a rögzítés előtt. Menü működés közben rögzítésénél hasznos lehet ez a funkció.
Kattintsunk a felvételkészítés gombjára, majd jelöljük ki az asztalt,  az ablakot, vagy „rajzoljuk”Kattintsunk a felvételkészítés gombjára, majd jelöljük ki az asztalt,  az ablakot, vagy „rajzoljuk”
körbe a rögzíteni kívánt területet.körbe a rögzíteni kívánt területet.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Inkscape
http://www.inkscape.org/
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Ha  mentés  esetén  a  Ha  mentés  esetén  a  fájlnévbenfájlnévben szám  is  szerepel,  akkor  az  a  legközelebbi  mentés  esetén  az szám  is  szerepel,  akkor  az  a  legközelebbi  mentés  esetén  az
alapértelmezett  képnévben  egyel  növelt  szám  fog  megjelenni,  megkönnyítve  ezzel  aalapértelmezett  képnévben  egyel  növelt  szám  fog  megjelenni,  megkönnyítve  ezzel  a
sorozatfelvételek készítését.sorozatfelvételek készítését.

A program oldala:A program oldala:
•• http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/      

4.6.  4.6.  Hol lehet még programokat találni?Hol lehet még programokat találni?

Számos weboldal létezik, ahol különféle programok ezreit találhatjuk meg. Számos weboldal létezik, ahol különféle programok ezreit találhatjuk meg. A legtöbbA legtöbb
programnak  elérhető  a  forrása  is,  melynek  a  segítségével  akár  mi  magunk  isprogramnak  elérhető  a  forrása  is,  melynek  a  segítségével  akár  mi  magunk  is
előállíthatjuk a programokat bármilyen hardver-konfigurációra.előállíthatjuk a programokat bármilyen hardver-konfigurációra.

Ezeken  az  oldalakon  téma  vagy  alkalmazásnév  szerint  kereshetünk,  leírásokatEzeken  az  oldalakon  téma  vagy  alkalmazásnév  szerint  kereshetünk,  leírásokat
olvashatunk,  sőt  némelyiken  még  pillanatképeket  is  nézegethetünk.  Azolvashatunk,  sőt  némelyiken  még  pillanatképeket  is  nézegethetünk.  Az

alkalmazásokat a következő oldalon találhatjuk:alkalmazásokat a következő oldalon találhatjuk:

•• http://http://    wwwwww    .blackpanther.hu/.blackpanther.hu/     (Alkalmazás-raktár) (Alkalmazás-raktár)
•• http://www.http://www.    linuxlinux    -apps.-apps.    cc    oo    mm    //    
•• http://ghttp://g    tktk    -apss.org/ -apss.org/     
•• http://freshmeat.net/http://freshmeat.net/    
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http://freshmeat.net/
http://gtk-apps.org/
http://gtk-apps.org/
http://gtk-apps.org/
http://www.linux-apps.com/
http://www.linux-apps.com/
http://www.linux-apps.com/
http://www.linux-apps.com/
http://www.linux-apps.com/
http://www.linux-apps.com/
http://www.linux-apps.com/
http://www.blackpanther.hu/
http://www.blackpanther.hu/
http://www.blackpanther.hu/
http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/
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•• http://sourceforge.net/index.phphttp://sourceforge.net/index.php    
•• http://www.gnu.org/http://www.gnu.org/    
•• http://www.gnomefiles.org/http://www.gnomefiles.org/    

4.7.  4.7.  Hol lehet még segítséghez jutni?Hol lehet még segítséghez jutni?

•• htht    tp://tp://    facebook.com/groups/blackPantherOSfacebook.com/groups/blackPantherOS    

•• https://www.youtube.com/results?search_query=blackpanther+oshttps://www.youtube.com/results?search_query=blackpanther+os    

•• http://www.linuxforum.hu/forums/forum/blackpanther-os/http://www.linuxforum.hu/forums/forum/blackpanther-os/

4.8.  4.8.  Hogy kaphatok segítséget ha üzleti célú felhasználóként?Hogy kaphatok segítséget ha üzleti célú felhasználóként?

•• Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot – info@blackpanther.huKérem vegye fel velünk a kapcsolatot – info@blackpanther.hu
•• htht    tp://tp://    facebook.com/groups/blackPantherOSfacebook.com/groups/blackPantherOS    

4.9.  4.9.  Hol találhatok még blackPanther OS képeket?Hol találhatok még blackPanther OS képeket?

•• A A http://www.blackPanther.huhttp://www.blackPanther.hu vagy a  vagy a www.blackpantheros.euwww.blackpantheros.eu  oldalakon oldalakon 

•• VVagy agy a google képtárbana google képtárban  :  :  https://goo.gl/cVVDXihttps://goo.gl/cVVDXi
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https://goo.gl/cVVDXi
http://www.blackpanther.hu/modules/xcgal/displayimage.php?pid=183&album=random&pos=-183&cat=
http://www.blackpanther.hu/modules/xcgal/displayimage.php?pid=183&album=random&pos=-183&cat=
http://www.blackpanther.hu/modules/xcgal/displayimage.php?pid=183&album=random&pos=-183&cat=
http://www.blackpantheros.eu/screenshots/
http://www.blackPanther.hu/
http://facebook.com/groups/blackPantherOS
http://facebook.com/groups/blackPantherOS
http://facebook.com/groups/blackPantherOS
https://www.youtube.com/results?search_query=blackpanther+os
http://facebook.com/groups/blackPantherOS
http://facebook.com/groups/blackPantherOS
http://facebook.com/groups/blackPantherOS
http://www.gnomefiles.org/
http://www.gnu.org/
http://sourceforge.net/index.php
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5.  5.  FüggelékFüggelék

5.1.  5.1.  Windows programok helyettesítéseWindows programok helyettesítése

5.1.1.  5.1.1.  Hálózati alkalmazásokHálózati alkalmazások

Feladatok elvégzésére használtFeladatok elvégzésére használt
alkalmazás csoportalkalmazás csoport

Operációs rendszerOperációs rendszer

WindowsWindows blackPanter OSblackPanter OS

Web böngészőWeb böngésző Internet Explorer, Firefox, Opera, Internet Explorer, Firefox, Opera, 
LynxLynx

1) 1) FirefoxFirefox   vagy  vagy ChromiumChromium  

2) 2) VivadiVivadi
3) 3) KonquerorKonqueror
4) 4) OperaOpera
5) 5) NautilusNautilus
6) 6) LinksLinks. („-g” paraméterrel). („-g” paraméterrel)
7) 7) DilloDillo
8)8) w3m w3m

LevelezőLevelező Outlook Express, Thunderbird, Outlook Express, Thunderbird, 
EudoraEudora

1) 1) ThunderbirdThunderbird
2) 2) SylpheedSylpheed, , Sylpheed-clawsSylpheed-claws
3) 3) KmailKmail
4) 4) BalsaBalsa
5) 5) Bynari Insight GroupWare SuiteBynari Insight GroupWare Suite
3) 3) Evolution csoportmunkaEvolution csoportmunka

HírolvasóHírolvasó Outlook, MozillaOutlook, Mozilla 1) 1) AkregatorAkregator
2) 2) KnodeKnode
3) 3) PanPan
4) 4) MozillaMozilla
5) 5) SylpheedSylpheed /  / Sylpheed-clawsSylpheed-claws
6) 6) GnusGnus

Letöltés vezérlőLetöltés vezérlő Flashget, Go!zilla, Reget, GetrightFlashget, Go!zilla, Reget, Getright 1) 1) Downloader for XDownloader for X
2) 2) Kget (KDE)Kget (KDE)
3) 3) ProzillaProzilla
4) 4) WgetWget (konzolos) (konzolos)
5) 5) AriaAria
6) 6) PavukPavuk

FTP-kliensFTP-kliens Bullet Proof FTP, CuteFTPBullet Proof FTP, CuteFTP
Konzolos:Konzolos:
FTP in Far, ftp.exeFTP in Far, ftp.exe

1) 1) GftpGftp
2) 2) KbearKbear
3)3) FileZilla FileZilla
Konzolos:Konzolos:
4) 4) mcmc (cd ftp://...) (cd ftp://...)
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http://www.ibiblio.org/mc/
http://kbear.sourceforge.net/
http://gftp.seul.org/
http://www.idata.sk/~ondrej/pavuk/
http://aria.rednoah.com/
http://wget.sunsite.dk/
http://prozilla.genesys.ro/
http://www.kde.org/
http://www.krasu.ru/soft/chuchelo/
http://www.gnus.org/
http://sf.net/projects/sylpheed-claws/
http://sylpheed.good-day.net/
http://www.mozilla.org/
http://pan.rebelbase.com/
http://knode.sourceforge.net/
http://akregator.sourceforge.net/
http://www.bynari.net/
http://www.balsa.net/
http://kmail.kde.org/
http://sylpheed-claws.sourceforge.net/
http://sylpheed.good-day.net/
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/
http://www.dillo.org/
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~clock/twibright/links/
http://www.gnome.org/projects/nautilus/
http://www.opera.com/linux
http://www.konqueror.org/
http://www.mozilla.org/
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Feladatok elvégzésére használtFeladatok elvégzésére használt
alkalmazás csoportalkalmazás csoport

Operációs rendszerOperációs rendszer

WindowsWindows blackPanter OSblackPanter OS

IRC-programIRC-program Mirc, Klient, VIRC, Xircon, PirchMirc, Klient, VIRC, Xircon, Pirch 1) 1) XchatXchat
2) 2) KvircKvirc
3) 3) savIRCsavIRC
4) 4) SaNVircSaNVirc
5) 5) KonversationKonversation

Helyi hálózatos üzenőHelyi hálózatos üzenő WinPopUpWinPopUp 1) 1) LinPopUpLinPopUp
2) 2) KpopupKpopup

Instant Messaging programInstant Messaging program ICQ, AIM, FacebookICQ, AIM, Facebook 1) 1) Messenger for DesktopMessenger for Desktop
2) 2) Plasma OnlinePlasma Online
3) 3) LicqLicq (ICQ) (ICQ)
4) 4) GaimGaim (Összes IM protokol) (Összes IM protokol)
5) 5) KopeteKopete
6) 6) Simple Instant MessengerSimple Instant Messenger (SIM) (SIM)
7)  7)  TelepathyTelepathy

Jabber IM programJabber IM program JAJCJAJC, , Tkabber (+activestate tcl)Tkabber (+activestate tcl), , PsiPsi, , 
ExodusExodus, , WinJabWinJab, myJabber, , myJabber, 
RhymBox, Rival, Skabber, TipicIM, RhymBox, Rival, Skabber, TipicIM, 
Vista, YabberVista, Yabber

1) 1) CoccinellaCoccinella
2) 2) GabberGabber
3) 3)  SIM SIM
4) 4) GaimGaim

Video/audio konferenciaVideo/audio konferencia NetMeetingNetMeeting 1) 1) GnomeMeetingGnomeMeeting

Hang kommunikációHang kommunikáció Speak FreelySpeak Freely 1) 1) Speak Freely for UnixSpeak Freely for Unix

2) 2) TeamSpeakTeamSpeak

Tűzfal és csomagszűrésTűzfal és csomagszűrés BlackICE, ATGuard, ZoneAlarm, BlackICE, ATGuard, ZoneAlarm, 
Agnitum Outpost Firewall, ...Agnitum Outpost Firewall, ...

1) 1) KmyfirewallKmyfirewall
2) 2) Easy Firewall GeneratorEasy Firewall Generator
3) 3) Firewall BuilderFirewall Builder
4) 4) ShorewallShorewall
5) 5) GuarddogGuarddog
6) 6) FireStarterFireStarter

Fájl megosztás, letöltésFájl megosztás, letöltés Morpheus (Gnutella), WinMX, Morpheus (Gnutella), WinMX, 
Azureus, DC++, Napster, KaZaA, Azureus, DC++, Napster, KaZaA, 
eDonkey / eDonkey / eMuleeMule, , TheCircleTheCircle

1) 1) LimeWire for LinuxLimeWire for Linux
2) 2) LopsterLopster
3) 3) GnapsterGnapster
5) 5) eDonkey for LinuxeDonkey for Linux
6) 6) cDonkeycDonkey
7) 7) Gift clientGift client /  / serverserver
8) 8) eMuleeMule
10) 10) Gtk-GnutellaGtk-Gnutella
11) 11) TheCircleTheCircle
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http://thecircle.org.au/
http://gtk-gnutella.sourceforge.net/
http://www.emule-project.net/
http://gift.sourceforge.net/
http://giftcurs.sourceforge.net/
http://cdonkey.suche.org/
http://www.edonkey.com/
http://jasta.gotlinux.org/gnapster.html
http://lopster.sourceforge.net/
http://www.limewire.com/
http://thecircle.org.au/
http://www.emule-project.net/
http://firestarter.sourceforge.net/
http://www.simonzone.com/software/guarddog/
http://shorewall.sf.net/
http://www.fwbuilder.org/
http://morizot.net/firewall/
http://kmyfirewall.sourceforge.net/
http://www.teamspeak.org/
http://www.fourmilab.ch/speakfree/unix/
http://www.gnomemeeting.org/
http://gaim.sourceforge.net/
http://sim-icq.sourceforge.net/
http://gabber.sourceforge.net/
http://hem.fyristorg.com/matben
http://psi.sourceforge.net/
http://psi.sourceforge.net/
http://winjab.sourceforge.net/
http://exodus.sourceforge.net/
http://psi.sourceforge.net/
http://www.jabber.ru/projects/tkabber/
http://www.jabber.ru/projects/jajc/
http://sim-icq.sourceforge.net/
http://sim-icq.sourceforge.net/
http://kopete.kde.org/
http://gaim.sourceforge.net/
http://licq.org/
http://www.henschelsoft.de/kpopup_en.html
http://w1.894.telia.com/~u89404340/linpopup/
http://sanvirc.wunslov.com/
http://www.savirc.com/
http://www.kvirc.net/
http://xchat.org/
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5.1.2.  5.1.2.  FájlkezelésFájlkezelés

Feladatok elvégzésére használtFeladatok elvégzésére használt
alkalmazás csoportalkalmazás csoport

Operációs rendszerOperációs rendszer

WindowsWindows blackPanter OSblackPanter OS

Kétpanales fájlkezelőkKétpanales fájlkezelők Total CommanderTotal Commander

Konzolos:Konzolos:
FAR, Norton Commander,  FAR, Norton Commander,  
DOS NavigatorDOS Navigator

Norton CommanderNorton Commander
Far ManagerFar Manager

1) 1) KrusaderKrusader
2) 2) DoubleCDoubleC    ommanderommander    
3) 3) LinCommanderLinCommander
4) 4) DOS NavigatorDOS Navigator
Konzolos:Konzolos:
1) 1) Midnight CommanderMidnight Commander
2) 2) X Northern CaptainX Northern Captain
3) 3) Deco (Demos Commander)Deco (Demos Commander)
4) 4) Portos CommanderPortos Commander

Ablakos fájlkezelőAblakos fájlkezelő Internet ExplorerInternet Explorer 1) 1) KonquerorKonqueror
2) 2) Gnome-CommanderGnome-Commander
3) 3) NautilusNautilus
4) 4) XplorerXplorer
5) 5) VelocityVelocity

5.1.3.  5.1.3.  Irodai alkalmazásokIrodai alkalmazások

Feladatok elvégzésére használtFeladatok elvégzésére használt
alkalmazás csoportalkalmazás csoport

Operációs rendszerOperációs rendszer

WindowsWindows blackPanter OSblackPanter OS

Text editorText editor NotepadNotepad 1) Kedit (KDE)1) Kedit (KDE)
2) Gedit (Gnome)2) Gedit (Gnome)
3) 3) GnotepadGnotepad
4) 4) KateKate  (KDE)(KDE)
5) KWrite (KDE)5) KWrite (KDE)

PDF nézőPDF néző Adobe Acrobat ReaderAdobe Acrobat Reader 1) 1) Acrobat Reader for LinuxAcrobat Reader for Linux
2) Okular (KDE)2) Okular (KDE)
3) KghostView - Xpdf3) KghostView - Xpdf
4) 4) GVGV

Scanner programScanner program 1) 1) XsaneXsane
2) 2) KookaKooka
3) Simplescan3) Simplescan

Office csomagOffice csomag MS Office, Openoffice for Windows, MS Office, Openoffice for Windows, 
Staroffice for WindowsStaroffice for Windows

1) 1) OpenofficeOpenoffice
2) 2) Calligra OfficeCalligra Office
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http://www.openoffice.org/
http://www.kde.org/apps/kooka/
http://www.xsane.org/
http://wino.physik.uni-mainz.de/~plass/gv/
http://www.adobe.com/products/acrobat
http://kate.kde.org/
http://gnotepad.sourceforge.net/
http://www.gnome.org/projects/nautilus/
http://www.gnome.org/projects/nautilus/
http://www.gnome.org/projects/nautilus/
http://www.gnome.org/
http://www.konqueror.org/
http://sourceforge.net/projects/pcmm
http://deco.sourceforge.net/
http://xnc.dubna.su/
http://www.ibiblio.org/mc/
http://ndn.sf.net/
http://ndn.sf.net/
http://www.ussr.to/Russia/vvi/lcmd.html
http://www.kcommander.org/
http://www.kcommander.org/
http://krusader.sourceforge.net/
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5.1.4.  5.1.4.  MultimédiaMultimédia

Feladatok elvégzésére használtFeladatok elvégzésére használt
alkalmazás csoportalkalmazás csoport

Operációs rendszerOperációs rendszer

WindowsWindows blackPanter OSblackPanter OS

Zene lejátszóZene lejátszó WinampWinamp 1) 1) ClementineClementine
2) 2) KaffeineKaffeine
3) 3) AmarokAmarok
4) 4) GQmpegGQmpeg
5) 5) SnackAmpSnackAmp

Video/DVD lejátszóVideo/DVD lejátszó BSplayer, Zoomplayer, Windows BSplayer, Zoomplayer, Windows 
Media PlayerMedia Player

1)1)  MplayerMplayer ( (SMplayerSMplayer)  )  
2) 2) KaffeineKaffeine
3) 3) XineXine
4) 4) MPVMPV
5) 5) BomiBomi

CD/DVD-íróCD/DVD-író Nero, Roxio Easy CD CreatorNero, Roxio Easy CD Creator 1) 1) K3bK3b
2) 2) XCDRoastXCDRoast
3) 3) KOnCdKOnCd
4) 4) Eclipt RoasterEclipt Roaster
5) 5) Gnome ToasterGnome Toaster
6) 6) CD Bake OvenCD Bake Oven
7) KreateCD7) KreateCD
8) 8) SimpleCDR-XSimpleCDR-X
9) 9) GCombustGCombust

CD/DVD ripper / grabberCD/DVD ripper / grabber Windows Media Player, Windows Media Player, 
AudioGrabber, Nero, VirtualDrive, AudioGrabber, Nero, VirtualDrive, 
VirtualCDVirtualCD

1) 1) MM    playerplayer    
2) 2) GripGrip
3) 3) AudacityAudacity
4) 4) tkcOggRippertkcOggRipper
5) cdda2wav5) cdda2wav
6) 6) CdparanoiaCdparanoia
7) 7) DagrabDagrab

Videó vágó/kódolóVideó vágó/kódoló AvidemuxAvidemux 1) 1) AvidemuxAvidemux
2) 2) MencoderMencoder
3) 3) KinoKino
4) Kdenlive (professional)4) Kdenlive (professional)
5) Openshot5) Openshot

TVTV Gyártó által biztosított programokGyártó által biztosított programok 1) 1) KaffeineKaffeine
2) 2) XawtvXawtv
3) Zapping3) Zapping
4) S4) SMplayerMplayer

KépnézegetőKépnézegető ACDSee, IrfanViewACDSee, IrfanView 1) 1) XnviewXnview
2) 2) GQviewGQview
3) 3) KuickshowKuickshow
4) 4) GwenviewGwenview
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http://gwenview.sourceforge.net/
http://kuickshow.sourceforge.net/
http://gqview.sourceforge.net/
http://www.xnview.com/
http://www.mplayerhq.hu/
http://bytesex.org/xawtv
http://kaffeine.sourceforge.net/
http://kino.schirmacher.de/
http://www.mplayerhq.hu/
http://fixounet.free.fr/avidemux/
http://web.tiscalinet.it/marcellou/dagrab.html
http://www.xiph.org/paranoia
http://www.thekompany.com/projects/tkcoggripper/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.nostatic.org/grip/
http://www.mplayerhq.hu/
http://www.mplayerhq.hu/
http://www.abo.fi/~jmunsin/gcombust/
http://ogre.rocky-road.net/cdr.shtml
http://cdbakeoven.sourceforge.net/
http://gnometoaster.rulez.org/
http://sourceforge.net/projects/eroaster/
http://www.koncd.org/
http://www.xcdroast.org/
http://k3b.sourceforge.net/
http://xine.sourceforge.net/
http://kaffeine.sourceforge.net/
http://smplayer.sf.net/
http://www.mplayerhq.hu/
http://snackamp.sourceforge.net/
http://gqmpeg.sourceforge.net/
http://kaffeine.sourceforge.net/
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Feladatok elvégzésére használtFeladatok elvégzésére használt
alkalmazás csoportalkalmazás csoport

Operációs rendszerOperációs rendszer

WindowsWindows blackPanter OSblackPanter OS

Raszteres képszerkesztőRaszteres képszerkesztő Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, Gimp for WindowsGimp for Windows,,
Paint Shop ProPaint Shop Pro

1) 1) GimpGimp
2) 2) Pixel (kereskedelmi)Pixel (kereskedelmi)
3) 3) XineXine
4) 4) MyPaintMyPaint
5) 5) Krita (professional)Krita (professional)

Vektoros képszerkesztőVektoros képszerkesztő Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Illustrator, Corel Draw, 
FreehandFreehand

1) 1) SodipodiSodipodi -  - InkscapeInkscape
2) 2) xfigxfig
3) 3) SketchSketch
4) 4) Karbon14 and KontourKarbon14 and Kontour
5) 5) LibreLibre    Office DrawOffice Draw    
6) 6) DiaDia
7) 7) TgifTgif
8) 8) GestalterGestalter

3D grafika3D grafika 3D Studio MAX, Maya3D Studio MAX, Maya 1) 1) BlenderBlender
2) 2) MayaMaya
3) 3) KPovModelerKPovModeler
4) 4) K3StudioK3Studio
5) MoonLight5) MoonLight
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http://k3studio.sourceforge.net/
http://www.kpovmodeler.org/
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5.2.  5.2.  SzómagyarázatSzómagyarázat

●●  ablakkezelő:ablakkezelő:

Az  ablakkezelő  felel  az  ablakok  megjelenítéséért  és  azok  elmozdíthatóságáért.  Ma  számosAz  ablakkezelő  felel  az  ablakok  megjelenítéséért  és  azok  elmozdíthatóságáért.  Ma  számos

ablakkezelő létezik. A ablakkezelő létezik. A blackPanther OSblackPanther OS -ben az alapértelmezett a Kwin (kwin_x11) program.-ben az alapértelmezett a Kwin (kwin_x11) program.

Angol szinonimák: Angol szinonimák: window managerwindow manager

●●  Gtk alkalmazás:Gtk alkalmazás:

Olyan  alkalmazás  amely  a  Gimp  Tool  Kit  könyvtárakat  használja  a  grafikus  elemekOlyan  alkalmazás  amely  a  Gimp  Tool  Kit  könyvtárakat  használja  a  grafikus  elemek
megjelenítéséhez. Ilyen alkalmazás például a Gimp, Firefox, Thunderbird, stb.megjelenítéséhez. Ilyen alkalmazás például a Gimp, Firefox, Thunderbird, stb.

Angol Angol szinonimák: szinonimák: gtk applicationgtk application

●●  Qt alkalmazásQt alkalmazás

Olyan  alkalmazások  melyek  a  Trolltec  –  Qt  eszközkészletet  használják  az  alkalmazásokOlyan  alkalmazások  melyek  a  Trolltec  –  Qt  eszközkészletet  használják  az  alkalmazások
megjelenítésére. Ilyen alkalmazások például a Dolphin, DoubleCommander (Qt), KDE/Plasma, stb.megjelenítésére. Ilyen alkalmazások például a Dolphin, DoubleCommander (Qt), KDE/Plasma, stb.

Angol Angol szinonimák: szinonimák: qt applicationqt application
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  Widget, PlasmoidWidget, Plasmoid

Olyan interaktív felületi elemek melyek segítségével különböző adatokat, rendszer-információkat,Olyan interaktív felületi elemek melyek segítségével különböző adatokat, rendszer-információkat,
híreket,  stb.  lehet  megjeleníteni.  A Plasma  munkaasztalon  a  tálca  is  egy  widget,  beágyazotthíreket,  stb.  lehet  megjeleníteni.  A Plasma  munkaasztalon  a  tálca  is  egy  widget,  beágyazott
Plasmoidokkal és nem külön program, mint a Gtk alapú (Gnome) munkaasztaloknál.Plasmoidokkal és nem külön program, mint a Gtk alapú (Gnome) munkaasztaloknál.

Angol Angol szinonimák: szinonimák: desktop widget/plasmoiddesktop widget/plasmoid

állomány:állomány:
A  bináris  adatok,  és  olvasható  adatok  tárolására  használatos.  Állományoknak  nevezzük  aA  bináris  adatok,  és  olvasható  adatok  tárolására  használatos.  Állományoknak  nevezzük  a
programokat, a dokumentumokat, a képeket stb.programokat, a dokumentumokat, a képeket stb.

Szinonimák: Szinonimák: fájlfájl
Angol szinonimák: Angol szinonimák: filefile

csomag:csomag:
A legtöbb  esetben  a  programokat  és  a  hozzájuk  tartozó  adatfájlokat,  beleértve  a  képeket  isA legtöbb  esetben  a  programokat  és  a  hozzájuk  tartozó  adatfájlokat,  beleértve  a  képeket  is
csomagok formájában tárolják. A csomagok olyan információt tárolnak, mely lehetővé teszi a gyorscsomagok formájában tárolják. A csomagok olyan információt tárolnak, mely lehetővé teszi a gyors
telepítést, frissítést, eltávolítást. Ez a rendszer úgy van kiépítve, hogy igen rövid idő alatt számos -telepítést, frissítést, eltávolítást. Ez a rendszer úgy van kiépítve, hogy igen rövid idő alatt számos -
akár  több  ezer  -  csomagot,  mindenféle  emberi  beavatkozás  nélkül  is  lehet  telepíteni.  Aakár  több  ezer  -  csomagot,  mindenféle  emberi  beavatkozás  nélkül  is  lehet  telepíteni.  A
csomagoknak  a  legnagyobb  hátránya  az,  hogy  többféle  létezik,  melyek  általában  nemcsomagoknak  a  legnagyobb  hátránya  az,  hogy  többféle  létezik,  melyek  általában  nem
kompatibilisek egymással. Ettől azonban nem kell megijedni, mert minden  kompatibilisek egymással. Ettől azonban nem kell megijedni, mert minden  disztribúciódisztribúció több ezer több ezer
csomagot  készít  a  saját  csomagot  készít  a  saját  csomagkezelőjéhez.  Ilyen  csomagtípusok  a  deb,  vagy  acsomagkezelőjéhez.  Ilyen  csomagtípusok  a  deb,  vagy  a

blackPanther OSblackPanther OS  és számos más disztribúció formátuma a rpm.  és számos más disztribúció formátuma a rpm. 

Angol szinonimák: Angol szinonimák: packagepackage

fájl-rendszer:fájl-rendszer:
A számítógépes  A számítógépes  állományokállományok tárolására  és  szervezésére  szolgáló  módszer.  A fájlrendszer  teszi tárolására  és  szervezésére  szolgáló  módszer.  A fájlrendszer  teszi
lehetővé a fájlok gyors megtalálását, és elérését. lehetővé a fájlok gyors megtalálását, és elérését. 3 típusa létezik:3 típusa létezik:
Lemez fájlrendszer:Lemez fájlrendszer:
melyet  az olyan adattároló eszközökre fejlesztettek ki,  mint  a  merevlemez,  CD, stb.  Ilyen fájl-melyet  az olyan adattároló eszközökre fejlesztettek ki,  mint  a  merevlemez,  CD, stb.  Ilyen fájl-
rendszerek például a  rendszerek például a  WindowsWindows alatt használt   alatt használt  FATFAT,  ,  NTFSNTFS,  vagy a blackPanther OS alatt használt,  vagy a blackPanther OS alatt használt
extext33, , extext44, , reiserfsreiserfs stb., vagy a  stb., vagy a CDCD-n/-n/DVDDVD-n használt -n használt UDFUDF..

Hálózati fájlrendszer:Hálózati fájlrendszer:
ezek olyan fájlrendszerek, melyeket hálózatról lehet elérni és egyszerre akár több gép is. Ilyenekezek olyan fájlrendszerek, melyeket hálózatról lehet elérni és egyszerre akár több gép is. Ilyenek
például: például: NFS,NFS,  CIFSCIFS..
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Adatbázis fájlrendszer:Adatbázis fájlrendszer:
Az új módszer a fájlok elérésére, az adatbázis alapú fájl-rendszer. A hierarchikus rendeződés helyettAz új módszer a fájlok elérésére, az adatbázis alapú fájl-rendszer. A hierarchikus rendeződés helyett
inkább a tulajdonságok szerint rendezik a fájlokat, mint pl.: a típus, szerző stb. Ilyenek például ainkább a tulajdonságok szerint rendezik a fájlokat, mint pl.: a típus, szerző stb. Ilyenek például a
BFS, BFS, Gnome StorageGnome Storage, vagy a sokat beharangozott, ám még be nem mutatott , vagy a sokat beharangozott, ám még be nem mutatott WinFSWinFS..

Angol szinonimák: Angol szinonimák: file systemfile system

gyökér (mappa):gyökér (mappa):

A  A  blackPanther OSblackPanther OS -ben az  összes  -ben az  összes  mappamappa egy fő mappában kapott  helyet,  melynek a  neve egy fő mappában kapott  helyet,  melynek a  neve

„gyökér” és a „/” jellel jelölik.„gyökér” és a „/” jellel jelölik.

A legfontosabb mappák a gyökérben:A legfontosabb mappák a gyökérben:
/bin – futtatható /bin – futtatható állományokállományok
/boot – a /boot – a rendszerrendszer elindításához szükséges állományok elindításához szükséges állományok
/dev – eszközök/dev – eszközök
/etc – rendszer-konfigurációs állományok/etc – rendszer-konfigurációs állományok
/home – a felhasználók állományai/home – a felhasználók állományai
/media – automatikusan csatolt eszközök (floppy, /media – automatikusan csatolt eszközök (floppy, cdromcdrom, , partíciókpartíciók))
/mnt – egyéb csatolt eszközök (floppy, /mnt – egyéb csatolt eszközök (floppy, cdromcdrom, , partíciókpartíciók, távoli  vagy titkosított fájlrendszerek), távoli  vagy titkosított fájlrendszerek)
/root – a rendszergazda állományai/root – a rendszergazda állományai
/run –  /run –  
/sbin – futtatható állományok, melyhez rendszergazdai jogosultság kell/sbin – futtatható állományok, melyhez rendszergazdai jogosultság kell
/sys – /sys – 
/usr – felhasználók programjai, függvény-könyvtárai stb./usr – felhasználók programjai, függvény-könyvtárai stb.
/var – /var – 

Angol szinonimák: rootAngol szinonimák: root

hardver:hardver:
A A számítógépszámítógép fizikailag megfogható része.  fizikailag megfogható része. Tovább...Tovább...

Angol szinonimák: Angol szinonimák: hardwarehardware

linux:linux:
A Linux tágabb/köznapi értelemben egy  A Linux tágabb/köznapi értelemben egy  operációs rendszeroperációs rendszer  Linux disztribúcióLinux disztribúció, valójában Linux, valójában Linux
kizárólag  a  disztribúció  rendszermagját  jelenti.  Számos  Linux  disztribúció  létezik,  melyek  akizárólag  a  disztribúció  rendszermagját  jelenti.  Számos  Linux  disztribúció  létezik,  melyek  a
rendszermagon  kívül  számos  programot/rendszermagon  kívül  számos  programot/csomagotcsomagot is  tartalmaznak,  melyeknek  száma  gyakran is  tartalmaznak,  melyeknek  száma  gyakran
meghaladja a 10 000-et is. Ezek a programok többségükben csakúgy, mint a Linux meghaladja a 10 000-et is. Ezek a programok többségükben csakúgy, mint a Linux GNUGNU//GPLGPL alatt alatt
jönnek ki, sőt ezeknek a programoknak nagy részét jönnek ki, sőt ezeknek a programoknak nagy részét WindowsWindows alá is lefordították.  alá is lefordították. Tovább...Tovább...
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Szinonimák: Szinonimák: Linux disztribúció, Linux operációs rendszerLinux disztribúció, Linux operációs rendszer
Angol szinonimák: Angol szinonimák: Linux distributionLinux distribution, , LinuxLinux operating system operating system

mappa:mappa:
Az  Az  állományokállományok gyűjtésére  szolgál,  az  átláthatóság  növelése és  könnyebb kezelhetőség céljából. gyűjtésére  szolgál,  az  átláthatóság  növelése és  könnyebb kezelhetőség céljából.
Manapság a mappa kifejezés igen gyorsan terjed, mert a számítógépes jelentése tökéletesen fedi aManapság a mappa kifejezés igen gyorsan terjed, mert a számítógépes jelentése tökéletesen fedi a
fizikailag létező és ismert mappa (iratgyűjtő) jelentését.fizikailag létező és ismert mappa (iratgyűjtő) jelentését.

Szinonimák: Szinonimák: könyvtár, gyűjtőkönyvtár, gyűjtő
Angol szinonimák: Angol szinonimák: directorydirectory, folder, catalog, folder, catalog

operációs rendszer:operációs rendszer:
Az az alapprogram, mely közvetlenül kezeli a  Az az alapprogram, mely közvetlenül kezeli a  hardverthardvert és egységes környezetet biztosít  a többi és egységes környezetet biztosít  a többi
program  számára.  Ilyen  operációs  rendszerek:  a  program  számára.  Ilyen  operációs  rendszerek:  a  Ms  WindowsMs  Windows,  a  ,  a  Mac  OS  XMac  OS  X,  vagy  a,  vagy  a

blackPanther OSblackPanther OS . . Tovább...Tovább...

Angol szinonimák: Angol szinonimák: operating systemoperating system (OS) (OS)

partíció:partíció:
Az Az  informatikábaninformatikában, használt kifejezés a merevlemez egy egységbe foglalt részére. Ez a felosztási, használt kifejezés a merevlemez egy egységbe foglalt részére. Ez a felosztási
információ a merevlemez elején kap helyet.információ a merevlemez elején kap helyet.

Angol szinonimák: Angol szinonimák: partitionpartition

rendszermag:rendszermag:
Az Az operációs rendszeroperációs rendszer alapja (magja) amely a  alapja (magja) amely a hardverhardver erőforrásainak, a programok futási idejének erőforrásainak, a programok futási idejének
optimalizálásáért a kezeléséért felelős. optimalizálásáért a kezeléséért felelős. Tovább...Tovább...

Szinonimák: Szinonimák: kernel, magkernel, mag
Angol szinonimák: Angol szinonimák: kernelkernel

7070

http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(computer_science)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kernel
http://hu.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Directory
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux


blackPanther OS dokumentációblackPanther OS dokumentáció

5.3.  5.3.  Indítás - HibaelhárításIndítás - Hibaelhárítás

A sikeres telepítés szigorú feltétele a jól működő számítógép és főként az optikai meghajtó, ha aA sikeres telepítés szigorú feltétele a jól működő számítógép és főként az optikai meghajtó, ha a
telepítéskor  ezt  használjuk.  Amennyiben hibázó,  vagy alig  olvasó meghajtóval  rendelkezünk netelepítéskor  ezt  használjuk.  Amennyiben hibázó,  vagy alig  olvasó meghajtóval  rendelkezünk ne
álljunk neki a telepítésnek, vagy legalább a telepítés idejére cseréljük ki. Ha még is rendben vanálljunk neki a telepítésnek, vagy legalább a telepítés idejére cseréljük ki. Ha még is rendben van
minden  eszközünk  a  telepítés  indításakor  számos  problémába  ütközhetünk  egyéb  minden  eszközünk  a  telepítés  indításakor  számos  problémába  ütközhetünk  egyéb  hardverhardver
kompatibilitási probléma miatt. Előforduló gyártóspecifikus hibák a BIOS fkompatibilitási probléma miatt. Előforduló gyártóspecifikus hibák a BIOS firmware hibája. Ezt airmware hibája. Ezt a
gyártó  oldaláról  letöltött  új  firmware  frissítéssel  orvosolhatjuk.  Az  ehhez  hasonló  átmenetigyártó  oldaláról  letöltött  új  firmware  frissítéssel  orvosolhatjuk.  Az  ehhez  hasonló  átmeneti
problémákra  nyújthatnak  megoldást  a  következő  kapcsolók  amelyek  használatát  rövidenproblémákra  nyújthatnak  megoldást  a  következő  kapcsolók  amelyek  használatát  röviden
illuillusztráljuk is.sztráljuk is.

•• livecd fstab=<opciók> livecd fstab=<opciók> 
Felülírja az alapból generált fstab fájlt a megadottak szerintFelülírja az alapból generált fstab fájlt a megadottak szerint
a kapcsolókat ","-val adjuk meg, ezek lehetnek pl.: auto or noauto and ro or rw.a kapcsolókat ","-val adjuk meg, ezek lehetnek pl.: auto or noauto and ro or rw.

•• livecd acpi=no livecd acpi=no 
Az indítás előtt kikapcsolja az energiakezelést. Főként BIOS hibák esetén lehet megoldás.Az indítás előtt kikapcsolja az energiakezelést. Főként BIOS hibák esetén lehet megoldás.

•• livecd apic=no livecd apic=no 
Az indítási szakaszban letiltja az APIC támogatást ami a hardver IO/IRQ újrarendezéséért felelős. Az indítási szakaszban letiltja az APIC támogatást ami a hardver IO/IRQ újrarendezéséért felelős. 
Főként BIOS hibák esetén lehet megoldásFőként BIOS hibák esetén lehet megoldás

•• livecd home=usb livecd home=usb 
Csatolt usb memory stick, vagy pen drive esetén a beállításainkat azon tárolhatjuk és új Csatolt usb memory stick, vagy pen drive esetén a beállításainkat azon tárolhatjuk és új 
bejelentkezés után azok megmaradnak.bejelentkezés után azok megmaradnak.

•• livecd noeject livecd noeject 
Kikapcsolja a lemez kidobását leállítás utánKikapcsolja a lemez kidobását leállítás után

•• livecd noscsi livecd noscsi 
Kikapcsolja az SCSI eszközök detektálását és a modulok betöltésétKikapcsolja az SCSI eszközök detektálását és a modulok betöltését

•• livecd nousb livecd nousb 
Kikapcsolja az usb eszközök detektálását és a modulok betöltésétKikapcsolja az usb eszközök detektálását és a modulok betöltését

•• livecd nopcmcia livecd nopcmcia 
Kikapcsolja az PCMCIA eszközök detektálását és a modulok betöltésétKikapcsolja az PCMCIA eszközök detektálását és a modulok betöltését

•• livecd nonetwork livecd nonetwork 
Kikapcsolja a hálózati eszközök detektálását és a modulok betöltésétKikapcsolja a hálózati eszközök detektálását és a modulok betöltését

•• livecd nosound livecd nosound 
Kikapcsolja a hangkártya eszközök detektálását és a modulok betöltésétKikapcsolja a hangkártya eszközök detektálását és a modulok betöltését

•• livecd xdrv= (az újabb verzióknál már xdriver=)livecd xdrv= (az újabb verzióknál már xdriver=)
x meghajtó felismerésének kihagyása és manuális meghajtó használata, ilyen lehet pl.: fbdev, vesa x meghajtó felismerésének kihagyása és manuális meghajtó használata, ilyen lehet pl.: fbdev, vesa 
vagy nvvagy nv

•• livecd xbpp=<színmélység> livecd xbpp=<színmélység> 
Megadott színmélység használataMegadott színmélység használata
<színmélység> lehet: 8, 15, 16, 24 vagy 32.<színmélység> lehet: 8, 15, 16, 24 vagy 32.
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•• livecd xres=<felbontás> livecd xres=<felbontás> 
Megadott felbontás használata.Megadott felbontás használata.
<felbontás> lehet: 800x600, 1024x768, 1280x1024 vagy 1600x1400.<felbontás> lehet: 800x600, 1024x768, 1280x1024 vagy 1600x1400.

•• livecd hwdetect=no livecd hwdetect=no 
Kikapcsolja az automatikus Kikapcsolja az automatikus hardverhardver felismerést így a lemezen tárolt konfiguráció lesz használva felismerést így a lemezen tárolt konfiguráció lesz használva

•• livecd keyb=<kiosztás>  Egyéb billentyűzetkiosztás használata, alapértelmezett: magyarlivecd keyb=<kiosztás>  Egyéb billentyűzetkiosztás használata, alapértelmezett: magyar

Példa:Példa: A számítógépünk a bootolási folyamat alatt A számítógépünk a bootolási folyamat alatt a a  „Probing SCSI devices..”„Probing SCSI devices..” sornál sornál
megáll és nem megy tovább. Biztosak vagyunk abban, hogy a CD-meghajtónk jól olvasmegáll és nem megy tovább. Biztosak vagyunk abban, hogy a CD-meghajtónk jól olvas
és az írás is  jól  sikerült.  Ekkor sajnos egy  és az írás is  jól  sikerült.  Ekkor sajnos egy  SCSISCSI kompatibilitási  probléma áll  fenn. kompatibilitási  probléma áll  fenn.
Persze ez nem zárja ki  az eszköz későbbi  használatátPersze ez nem zárja ki  az eszköz későbbi  használatát de a bootolási  és a telepítési de a bootolási  és a telepítési

folyamatot  meghiúsíthatja.  Azért  próbáljuk  meg  újraindítani  a  gépet  a  biztonság  kedvéért.  Hafolyamatot  meghiúsíthatja.  Azért  próbáljuk  meg  újraindítani  a  gépet  a  biztonság  kedvéért.  Ha
elindul biztosak lehetünk abban, hogy egy kis apró hiba van a stabilnak hitt rendszerünkben. Haelindul biztosak lehetünk abban, hogy egy kis apró hiba van a stabilnak hitt rendszerünkben. Ha
nem indul továbbra sem és mindig ott áll meg ahol az előző indításnál akkor a következőt tehetjük: nem indul továbbra sem és mindig ott áll meg ahol az előző indításnál akkor a következőt tehetjük: 

Az  üdvözlő  boot-képernyő  megjelenésekor  nyomjuk  meg  az  Az  üdvözlő  boot-képernyő  megjelenésekor  nyomjuk  meg  az  EscEsc  billentyűt  a  parancssorra billentyűt  a  parancssorra

váltáshoz,  majd  írjuk  be  a  megfelelő  parancsot  a  következő  formában:váltáshoz,  majd  írjuk  be  a  megfelelő  parancsot  a  következő  formában:
(a fenti példa esetében ha nem akarjuk hogy a scsi eszközök modulja betöltődjön)(a fenti példa esetében ha nem akarjuk hogy a scsi eszközök modulja betöltődjön)

Figyelem!Figyelem!  Az indítási paraméter eltérhet egyes változatoknál. Hogy a hibát elkerüljük, nyomjukAz indítási paraméter eltérhet egyes változatoknál. Hogy a hibát elkerüljük, nyomjuk

meg a meg a TablulatorTablulator  gombot az elérhető indítási opciókhoz amelyek a képernyőn megjelennek. pl.: gombot az elérhető indítási opciókhoz amelyek a képernyőn megjelennek. pl.:

boot:boot: livecd linux harddisk livecd linux harddisk

boot: boot: livecd noscsilivecd noscsi  EnterEnter

Ötlet: Érdemes hibakereséshez kikapcsolni a splash képernyőt ami az indítási szakaszban elrejti azÖtlet: Érdemes hibakereséshez kikapcsolni a splash képernyőt ami az indítási szakaszban elrejti az
indítási háttérfolyamatokat (Windows esetén a pulzáló logó, amit nem lehet kikapcsolni), az indításiindítási háttérfolyamatokat (Windows esetén a pulzáló logó, amit nem lehet kikapcsolni), az indítási
parancsot kiegészíteni így: parancsot kiegészíteni így: 

boot: boot: livecd noscsi splash no verboselivecd noscsi splash no verbose  EnterEnter

A telepített  blackPanther  OS  a  Grub  rendszerbetöltőt  használja.  A Grub  üdvözlőképernyőjénA telepített  blackPanther  OS  a  Grub  rendszerbetöltőt  használja.  A Grub  üdvözlőképernyőjén
megjelenik az indítható rendszerek listája. A listázott elemeket külön-külön szerkeszteni tudjuk azmegjelenik az indítható rendszerek listája. A listázott elemeket külön-külön szerkeszteni tudjuk az

ee -betű leütésével, ezután megadhatjuk az indítási paramétereket is. Ezzel kapcsolatos hasznos-betű leütésével, ezután megadhatjuk az indítási paramétereket is. Ezzel kapcsolatos hasznos

információkat a blackPanther-tudásbázisban találhattok: információkat a blackPanther-tudásbázisban találhattok: www.blackpanther.huwww.blackpanther.hu
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5.4.  5.4.  Grafikus felületGrafikus felület

Az indítási  folyamat  tökéletesen  végbemegy  de  a  végén  2-3  villanás  után  sötét  a  kép  vagy  aAz  indítási  folyamat  tökéletesen  végbemegy  de  a  végén  2-3  villanás  után  sötét  a  kép  vagy  a
képernyőn  a”képernyőn  a” login:” login:” (parancs)sor  látható  csak.  Nem  kell  megijedni  a  rendszer  viszonylag (parancs)sor  látható  csak.  Nem  kell  megijedni  a  rendszer  viszonylag
pillanatok alatt használhatóvá tehető. Tegyük a következőket ha a pillanatok alatt használhatóvá tehető. Tegyük a következőket ha a login: login: nem látszik. nem látszik. 

Tartsuk lenyomva a Tartsuk lenyomva a CtrlCtrl ++ AltAlt  billentyűt, majd nyomjuk meg az  billentyűt, majd nyomjuk meg az F2F2  gombot.  gombot. 

((A terminálok között az Alt+F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 gombokkal tudunk váltani.A terminálok között az Alt+F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 gombokkal tudunk váltani.))

A már láthatóA már látható login: login: felirat esetén gépeljük be: root felirat esetén gépeljük be: root EnterEnter   

Az enter leütése után beírjuk a root-jelszavát. A jelszó begépelése nem látszik biztonsági okokból! Az enter leütése után beírjuk a root-jelszavát. A jelszó begépelése nem látszik biztonsági okokból! 
Ha helyesen jártunk el a következő vagy hasonló felirat fogad bennünket:Ha helyesen jártunk el a következő vagy hasonló felirat fogad bennünket:

[root@localhost [root@localhost ~]#~]#

Most adjuk ki /gépeljük be/ a »Most adjuk ki /gépeljük be/ a »beallitas vgabeallitas vga« parancsot így:« parancsot így:

Majd a képernyőn megjelenő varázslóval állítsuk be a VGA eszközünket, pl.: vesa meghajtóra. Majd a képernyőn megjelenő varázslóval állítsuk be a VGA eszközünket, pl.: vesa meghajtóra. (ez (ez 
egy általános meghajtó, bármilyen kártyát képes működtetni, de a saját eszközünk meghajtóival is egy általános meghajtó, bármilyen kártyát képes működtetni, de a saját eszközünk meghajtóival is 
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próbálkozhatunk, pl: Nvidia kártyánál a »próbálkozhatunk, pl: Nvidia kártyánál a »nouveaunouveau« meghajtóval )« meghajtóval ) A megfelelő helyre A megfelelő helyre a  a TabTab   

majd majd EnterEnter  billentyűvel ugorhatunk.  billentyűvel ugorhatunk. 

Ha a beállítás megtörtént és kiléptünk a varázslóból akkor adjuk ki a következő parancsot a grafikusHa a beállítás megtörtént és kiléptünk a varázslóból akkor adjuk ki a következő parancsot a grafikus
felület indításához:felület indításához:

szolgaltatasok dm ujrainditasszolgaltatasok dm ujrainditas  EnterEnter

(vagy az eredeti angol nyelvű paranccsal: systemctl restart dm)(vagy az eredeti angol nyelvű paranccsal: systemctl restart dm)

Ha a parancsra visszakapjuk a karakteres felületet, ismételjük meg újra a fenti műveletet és állítsukHa a parancsra visszakapjuk a karakteres felületet, ismételjük meg újra a fenti műveletet és állítsuk

be újra. A parancsismétléshez elég csak a be újra. A parancsismétléshez elég csak a ↑↑  (a billentyűzet felfelé gombja) megnyomni egyszer és (a billentyűzet felfelé gombja) megnyomni egyszer és

utána az utána az EnterEnter  leütni. leütni.

A haladó felhasználók könnyedén megoldhatják ezt a problémát vagy bárki aki nem riad vissza egyA haladó felhasználók könnyedén megoldhatják ezt a problémát vagy bárki aki nem riad vissza egy
kis kézi szerkesztéstől. Az mc elérhető a rendszerben így viszonylag egyszerűen tudunk mozognikis kézi szerkesztéstől. Az mc elérhető a rendszerben így viszonylag egyszerűen tudunk mozogni
karakteres módban is. karakteres módban is. 

Először ugorjunk az /etc/X11/xorg.conf fájlhoz majd az Először ugorjunk az /etc/X11/xorg.conf fájlhoz majd az F4F4  segítségével nyissuk ki, ugorjunk a segítségével nyissuk ki, ugorjunk a

„Driver” sorra és az ott található meghajtó nevét írjuk át vesa-ra. Majd indítsuk újra az X-et a fenti„Driver” sorra és az ott található meghajtó nevét írjuk át vesa-ra. Majd indítsuk újra az X-et a fenti
parancs segítségével.parancs segítségével.

A grafikus felület indítását és a meghajtó használatát beállíthatjuk a boot kapcsolók használatával is.A grafikus felület indítását és a meghajtó használatát beállíthatjuk a boot kapcsolók használatával is.
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A kapcsolókat az A kapcsolókat az Indítási opciók c. fejezetbenIndítási opciók c. fejezetben találja találja

Ötlet:  Ha nem jut  eszünkbe a „VGA” vagy egyéb beállításhoz szükséges kifejezés,  a konzolonÖtlet:  Ha nem jut  eszünkbe a „VGA” vagy egyéb beállításhoz szükséges kifejezés,  a konzolon
futtassuk a »futtassuk a »beallitasbeallitas« parancsot egyéb opció nélkül és listázni fogja az elérhető paramétereket,« parancsot egyéb opció nélkül és listázni fogja az elérhető paramétereket,
hogy mit mivel állíthatunk be.hogy mit mivel állíthatunk be.

5.5.  5.5.  KompatibilitásKompatibilitás

Némi  magyarázattal  kell  kezdenem,  mert  számos  tévhit  kering  a  rendszerek,  szoftverekNémi  magyarázattal  kell  kezdenem,  mert  számos  tévhit  kering  a  rendszerek,  szoftverek
kompatibilitásával  kapcsolatban.  A  kompatibilitási  tényezőt  mindig  az  operációs  rendszerkompatibilitásával  kapcsolatban.  A  kompatibilitási  tényezőt  mindig  az  operációs  rendszer
határozza  meg  –  az  operációs  rendszerét  pedig  a  platform  –  és  nem  a  szoftver.  Egy  adotthatározza  meg  –  az  operációs  rendszerét  pedig  a  platform  –  és  nem  a  szoftver.  Egy  adott
szoftvernek vagy hardvernek az operációs rendszerrel  szoftvernek vagy hardvernek az operációs rendszerrel  kellkell kompatibilisnek lennie, és nem pedig kompatibilisnek lennie, és nem pedig

fordítva mint ahogy sokan gondolják. Bár a fordítva mint ahogy sokan gondolják. Bár a blackPanther OSblackPanther OS  fejlesztésekor is előtérben van a fejlesztésekor is előtérben van a

lehető legnagyobb kompatibilitás biztosítása, ebben az esetben sem követelhető a fejlesztéstől,lehető legnagyobb kompatibilitás biztosítása, ebben az esetben sem követelhető a fejlesztéstől,
hogy olyan meghajtókat vagy szoftvereket biztosítson amelyek maga a gyártó sem biztosít.hogy olyan meghajtókat vagy szoftvereket biztosítson amelyek maga a gyártó sem biztosít.

TTöbb esetben felmerülő kérés, hogy a megszokott Windows alkalmazás fut-e ezen a rendszeren?öbb esetben felmerülő kérés, hogy a megszokott Windows alkalmazás fut-e ezen a rendszeren?
Nem fog futni, ugyanis natívan – tehát közNem fog futni, ugyanis natívan – tehát közvetlenül – csak azok a szoftverek futtathatóak amelyekvetlenül – csak azok a szoftverek futtathatóak amelyek
támogatnak más – Linux alapú – platformot is. támogatnak más – Linux alapú – platformot is. 

Jelen esetben a Jelen esetben a blackPanther OSblackPanther OS  az alapértelmezett operációs rendszerünk mellyel kapcsolatban az alapértelmezett operációs rendszerünk mellyel kapcsolatban

világítjuk meg, hogy melyek azok a programok, hardverek amelyek kompatibilisek a rendszerrel.világítjuk meg, hogy melyek azok a programok, hardverek amelyek kompatibilisek a rendszerrel.

5.5.1.  5.5.1.  HardverekHardverek

•• Minden olyan hardver amely a gyártója által natív Linux-kernel támogatással rendelkezik,Minden olyan hardver amely a gyártója által natív Linux-kernel támogatással rendelkezik,

kompatibilis a kompatibilis a blackPanther OSblackPanther OS -el is.-el is.

•• Minden olyan hardver  amelyhez  a  gyártó  nem,  de közösségi,  nyílt  forrású fejlesztésnekMinden olyan hardver  amelyhez  a  gyártó  nem,  de közösségi,  nyílt  forrású fejlesztésnek

köszönhetően támogatást kap, kompatibilis a köszönhetően támogatást kap, kompatibilis a blackPanther OSblackPanther OS -el.-el.
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•• Minden olyan hardver ami a fenti egyik csoportba sem sorolható, de behelyettesíthető másMinden olyan hardver ami a fenti egyik csoportba sem sorolható, de behelyettesíthető más

termék meghajtóprogramjával, kompatibilis a termék meghajtóprogramjával, kompatibilis a blackPanther OSblackPanther OS -el-el

•• Ezen túl már, nem kompatibilis a gyártó által érdektelenségből nem fejlesztett, támogatásonEzen túl már, nem kompatibilis a gyártó által érdektelenségből nem fejlesztett, támogatáson
kívüli, inkompatibilis hardverről beszélünk.kívüli, inkompatibilis hardverről beszélünk.

A tévhitek tisztázása érdekében meg kell jegyezni, hogy a kompatibilitási problémák a MicrosoftA tévhitek tisztázása érdekében meg kell jegyezni, hogy a kompatibilitási problémák a Microsoft
termékeit is komolyan érintik, hiszen egy korábbi kiadással működő hardverek is elveszthetik atermékeit is komolyan érintik, hiszen egy korábbi kiadással működő hardverek is elveszthetik a
támogatásukat  az  újabb  verziók  megjelenésekor  támogatásukat  az  újabb  verziók  megjelenésekor  /jellemzően  a  Windows  98-ban  még  működő/jellemzően  a  Windows  98-ban  még  működő
eszközök Windows 7 alatt már nem működnek/eszközök Windows 7 alatt már nem működnek/, ha a gyártó már az adott típust nem forgalmazza, ha a gyártó már az adott típust nem forgalmazza
vagy már nem támogatja. A hangsúly a „gyártón” van! Ilyen hardverek a legtöbb háztartásban isvagy már nem támogatja. A hangsúly a „gyártón” van! Ilyen hardverek a legtöbb háztartásban is
találhatóak,  pl.:  Webkamerák  (Kensington),  szkennerek,  digitalizáló  eszközök,  nyomtatótalálhatóak,  pl.:  Webkamerák  (Kensington),  szkennerek,  digitalizáló  eszközök,  nyomtató
meghmeghaajtóprogramok, stb. Fontos még megemlíteni a „vendor-locking” eszközöket, amikor a gyártójtóprogramok, stb. Fontos még megemlíteni a „vendor-locking” eszközöket, amikor a gyártó
egy megállapodás miatt tudatosan kizár más platformot a támogatásból. Ilyen „vendor-locking”-otegy megállapodás miatt tudatosan kizár más platformot a támogatásból. Ilyen „vendor-locking”-ot
mi  magunk  is  elkövethetünk,  ha  nem  járunk  el  kellő  óvatossággal  például  a  Windows  10mi  magunk  is  elkövethetünk,  ha  nem  járunk  el  kellő  óvatossággal  például  a  Windows  10
telepítésekor. Ugyanis egyes eszközök BIOS alaprendszerét úgy módosítja – ha elfogadjuk –, hogytelepítésekor. Ugyanis egyes eszközök BIOS alaprendszerét úgy módosítja – ha elfogadjuk –, hogy
arra többé más szoftvert nem lehet telepíteni.arra többé más szoftvert nem lehet telepíteni.

5.5.2.  5.5.2.  SzoftverekSzoftverek

•• A  A  blackPanther OSblackPanther OS  szoftvertárolójában  található  20.000+  RPM-programcsomaggal szoftvertárolójában  található  20.000+  RPM-programcsomaggal

100%-ig natívan futtatható, kompatibilis szoftverek 100%-ig natívan futtatható, kompatibilis szoftverek 

•• A  szofter  gyártók  által  előállított  -A  szofter  gyártók  által  előállított  -platformazonosplatformazonos-  -  AppImage  AppImage  csomagok  100%-acsomagok  100%-a
kompatibilis, natívan futtatható szoftverekkompatibilis, natívan futtatható szoftverek

•• Egyes  szoftvergyártók  által  előállított  “Portable”  (hordozható)  platform  azonos  (tehátEgyes  szoftvergyártók  által  előállított  “Portable”  (hordozható)  platform  azonos  (tehát
32/64bit) 100%-ig kompatibilis, natívan futtatható szoftverek. 32/64bit) 100%-ig kompatibilis, natívan futtatható szoftverek. 

•• Emulátor  vagy  Wine  segítségével,  natív  támogatással  nem  rendelkező,  pl.:  MicrosoftEmulátor  vagy  Wine  segítségével,  natív  támogatással  nem  rendelkező,  pl.:  Microsoft
Windows  szoftverek  is  futtathatóak.  Windows  szoftverek  is  futtathatóak.  Kiváló  példa  erre  a   Teamviewer  szoftver,  ami  azKiváló  példa  erre  a   Teamviewer  szoftver,  ami  az
ingyenes beágyazott Wine-vel biztosítja a működéstingyenes beágyazott Wine-vel biztosítja a működést. . De lehetőség van kereskedelmi termék,De lehetőség van kereskedelmi termék,
például  a  CrossOver-Office  alkalmazására  is,  ami  biztosítja  a  Windows  alkalmazásokpéldául  a  CrossOver-Office  alkalmazására  is,  ami  biztosítja  a  Windows  alkalmazások

futtatását  közvetlenül  futtatását  közvetlenül  blackPanther OSblackPanther OS -en  is,  ugyanúgy  mintha  MS  Windows-on-en  is,  ugyanúgy  mintha  MS  Windows-on

használnánk.használnánk.

•• Virtualizált környezetben futtatható alkalmazások. Virtualizált környezetben futtatható alkalmazások. 

Ezen  túl  már,  nem  kompatibilis,  esetenként  platform-függő,  vendor-locking  szoftverekrőlEzen  túl  már,  nem  kompatibilis,  esetenként  platform-függő,  vendor-locking  szoftverekről
beszélünk.beszélünk.
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5.5.3.  5.5.3.  FormátumokFormátumok

A  A  blackPanther OSblackPanther OS  mint  a  GNU/Linux  disztribúciók  általában  sokkal  több  formátumot, mint  a  GNU/Linux  disztribúciók  általában  sokkal  több  formátumot,

kiterjesztést támogatnak mint a Microsoft rendszerek, hiszen itt a cél a nyílt szabványok előtérbekiterjesztést támogatnak mint a Microsoft rendszerek, hiszen itt a cél a nyílt szabványok előtérbe
helyezése  és  nem a  felhasználók  korlátozása,  vagy  az  adott  rendszer  keretei  közé  szorítása.  Ahelyezése  és  nem a  felhasználók  korlátozása,  vagy  az  adott  rendszer  keretei  közé  szorítása.  A

blackPanther OSblackPanther OS -ben számos más rendszerben létrehozott állománnyal – dokumentum, képek,-ben számos más rendszerben létrehozott állománnyal – dokumentum, képek,

fájlok – dolgozhatunk, és mindezt bármilyen különleges tudás vagy képzettség, utólagos telepítésfájlok – dolgozhatunk, és mindezt bármilyen különleges tudás vagy képzettség, utólagos telepítés
nélkül megtehetjük.nélkül megtehetjük.

Összehasonlításképp egy egyszerű fájlrendszer példán mutatom be ezt, a teljesség igénye nélkül:Összehasonlításképp egy egyszerű fájlrendszer példán mutatom be ezt, a teljesség igénye nélkül:

•• A Microsoft Windows által támogatott fájlrendszerek: Fat1x/32, NTFS A Microsoft Windows által támogatott fájlrendszerek: Fat1x/32, NTFS 
•• A blackPanther  OS/GNU-Linux  által  támogatott  fájlrendszerek:  EFS,  Ext/2/3/4,  HFS,A blackPanther  OS/GNU-Linux  által  támogatott  fájlrendszerek:  EFS,  Ext/2/3/4,  HFS,

ReiserFS/4, UFS, XFS, ZFS, …ReiserFS/4, UFS, XFS, ZFS, …

5.5.4.  5.5.4.  ProblémamegoldásProblémamegoldás

A kompatibilitás problémák nagyon egyszerűen elkerülhetőek az alábbi módokon:A kompatibilitás problémák nagyon egyszerűen elkerülhetőek az alábbi módokon:

•• Tudatos  vásárlással.  Mielőtt  egy  eszközt  megvásárolnánk  tájékozódjunk,  hogy  a  gyártóTudatos  vásárlással.  Mielőtt  egy  eszközt  megvásárolnánk  tájékozódjunk,  hogy  a  gyártó
milyen  platformokat  támogat.  Szükség szerint  kérjük  egy  szakember  (nem a  szomszéd)milyen  platformokat  támogat.  Szükség szerint  kérjük  egy  szakember  (nem a  szomszéd)
véleményét, esetleg jó megoldás lehet, ha szakemberre bízzuk a termék kiválasztását és azvéleményét, esetleg jó megoldás lehet, ha szakemberre bízzuk a termék kiválasztását és az
üzembe  helyezést.  Ezzel  két  legyet  ütünk  egy  csapásra,  hiszen  problémamentesenüzembe  helyezést.  Ezzel  két  legyet  ütünk  egy  csapásra,  hiszen  problémamentesen
használhatjuk  a  rendszerünket,  illetve  bojkottáljuk  azokat  a  gyártókat  akik  arra  akarnakhasználhatjuk  a  rendszerünket,  illetve  bojkottáljuk  azokat  a  gyártókat  akik  arra  akarnak
rákényszeríteni, hogy MS termékeket használjunk.rákényszeríteni, hogy MS termékeket használjunk.

•• Ha mégis ilyen problémánk van, akkor minél több helyen jelezzük azt. Az Internet előnye aHa mégis ilyen problémánk van, akkor minél több helyen jelezzük azt. Az Internet előnye a
gyors  információáramlás  és,  ha  az  adott  problémával  sok  ember  szembesül,  valamilyengyors  információáramlás  és,  ha  az  adott  problémával  sok  ember  szembesül,  valamilyen
megoldás mindig születik rá. Nagyon fontos, hogy jól fogalmazzuk meg mindig a problémátmegoldás mindig születik rá. Nagyon fontos, hogy jól fogalmazzuk meg mindig a problémát
és  az  igényeket  is  /Például  használhatatlan  információ a  „nekem nem megy” üzenet,  ésés  az  igényeket  is  /Például  használhatatlan  információ a  „nekem nem megy” üzenet,  és
sokszor nem is kompatibilitási probléma áll mögötte, hanem a tájékozatlanság/.sokszor nem is kompatibilitási probléma áll mögötte, hanem a tájékozatlanság/.

•• Használjunk emulátort  – szoftverek esetében – vagy egy virtuális  gépet,  a lényeg,  hogyHasználjunk emulátort  – szoftverek esetében – vagy egy virtuális  gépet,  a lényeg,  hogy
törekedjünk a megoldásra.törekedjünk a megoldásra.

•• Vásároljunk támogatást a Vásároljunk támogatást a blackPanther OSblackPanther OS  rendszerünk mellé, így szakértőktől kaphatunk rendszerünk mellé, így szakértőktől kaphatunk

segítséget vagy tanácsokat amennyiben problémába ütközünk.segítséget vagy tanácsokat amennyiben problémába ütközünk.

•• Amennyiben az eszköz, szoftver a mindennapi életünkben nélkülözhetetlen vagy a hiányaAmennyiben az eszköz, szoftver a mindennapi életünkben nélkülözhetetlen vagy a hiánya
továbbra is problémát okoz,továbbra is problémát okoz,  teljesen felesleges a függőségben levő rendszertől eltérőtteljesen felesleges a függőségben levő rendszertől eltérőt – –
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esetünkben a  esetünkben a  blackPanther OSblackPanther OS -t  –  -t  –  erőltetni.erőltetni.   Vagy el  kell  fogadnunk, hogy egy ilyen Vagy el  kell  fogadnunk, hogy egy ilyen

esetben  például  Windows-t  kell  használnunk,  vagy  vásároljunk  egy  másik  terméket,  deesetben  például  Windows-t  kell  használnunk,  vagy  vásároljunk  egy  másik  terméket,  de
elvárhatatlan bármilyen operációs rendszertől, hogy minden esetben biztosítson egy olyanelvárhatatlan bármilyen operációs rendszertől, hogy minden esetben biztosítson egy olyan
megoldást amit maga a problémás termék gyártója sem biztosított. Bármilyen disztirbúciómegoldást amit maga a problémás termék gyártója sem biztosított. Bármilyen disztirbúció
használata  bizony  kompromisszumokkal  jár,  és  nekünk  kell  döntenünk,  hogy  akarjuk-ehasználata  bizony  kompromisszumokkal  jár,  és  nekünk  kell  döntenünk,  hogy  akarjuk-e
ezeket.ezeket.

Kompatibilitási vagy szoftver hiány jellemzően a mobiltelefonok, nyomtatók, digitalizáló eszközökKompatibilitási vagy szoftver hiány jellemzően a mobiltelefonok, nyomtatók, digitalizáló eszközök
kezelésében szokott megjelenni. Ez azért is szomorú tény, mert ezek az eszközgyártók rendszerintkezelésében szokott megjelenni. Ez azért is szomorú tény, mert ezek az eszközgyártók rendszerint
GNU/Linux szoftvert építenek be a saját termékeikbe (lásd: Android telefonok, routerek, nyomtatóGNU/Linux szoftvert építenek be a saját termékeikbe (lásd: Android telefonok, routerek, nyomtató
firmware-k,  stb),  de  már  a  felhasználáson  túl  nem  tartják  fontosnak,  hogy  az  általuk  ingyenfirmware-k,  stb),  de  már  a  felhasználáson  túl  nem  tartják  fontosnak,  hogy  az  általuk  ingyen
felhasznált megoldásokért cserébe a támogatást is biztosítsák a termékekhez, jelenleg pedig jogilagfelhasznált megoldásokért cserébe a támogatást is biztosítsák a termékekhez, jelenleg pedig jogilag
nincsenek rákényszerítve erre.nincsenek rákényszerítve erre.

5.6.  5.6.  KikapcsolódásKikapcsolódás

Lehetek Én is programozó?! Szinte biztos, hogy a Lehetek Én is programozó?! Szinte biztos, hogy a blackPanther OSblackPanther OS  használatával könnyedén  használatával könnyedén 

belekóstolhat bárki a programozás rejtelmeibe. Lássunk egy kis mintafeladatot, hogy kedvet belekóstolhat bárki a programozás rejtelmeibe. Lássunk egy kis mintafeladatot, hogy kedvet 
csináljunk azoknak is akiktől messze áll ez a szakma. A műveleteket lépésről lépésre írjuk le: csináljunk azoknak is akiktől messze áll ez a szakma. A műveleteket lépésről lépésre írjuk le: 

1.)1.) Nissunk egy konzolt: Nissunk egy konzolt: Start..Start.. >> RendszerRendszer >> TerminálokTerminálok >> KonzolKonzol

2.)2.) Indísuk el a MidnightCommandert: mc >Indísuk el a MidnightCommandert: mc > EnterEnter  ütünk ütünk

3.)3.) Lépjünk valamelyik temp könyvtárba: cd /tmp  (vagy a nyilakkal navigálunk)Lépjünk valamelyik temp könyvtárba: cd /tmp  (vagy a nyilakkal navigálunk)

4.)4.) Csináljunk egy munkakönyvtárat: mkdir MUNKA (vagy Csináljunk egy munkakönyvtárat: mkdir MUNKA (vagy F7F7  majd beírjuk a mezőbe )  majd beírjuk a mezőbe ) 

5.)5.) Lépjünk a könyvtárba : cd /tmp/MUNKA (vagy a nyilakkal ha fut az „mc” )Lépjünk a könyvtárba : cd /tmp/MUNKA (vagy a nyilakkal ha fut az „mc” )

6.)6.) Hozzuk létre a Hozzuk létre a példafájltpéldafájlt: touch pelda.bp: touch pelda.bp

7.)7.) Lépjünk a Lépjünk a fájlrafájlra a nyilakkal és nyissuk ki:  a nyilakkal és nyissuk ki: F4F4

8.)8.) Írjuk bele a következőket: Írjuk bele a következőket: 

     1 sor: #!/bin/sh    1 sor: #!/bin/sh 

   2 sor: kdialog --msgbox "Hello $USER !"   2 sor: kdialog --msgbox "Hello $USER !"

   3 sor: echo „Program vége...”   3 sor: echo „Program vége...”

9.)9.) Mentsük el a beírt sorokat: Mentsük el a beírt sorokat: F2F2  és  és EnterEnter  ütünk az igen-re ütünk az igen-re

10.)10.) Adjunk rá futtatási jogot minden felhasználónak:  chmod 0755 ./pelda.bp >Adjunk rá futtatási jogot minden felhasználónak:  chmod 0755 ./pelda.bp > EnterEnter  ütünk ütünk
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Ha jól jártunk el akkor most egy zöld  Ha jól jártunk el akkor most egy zöld  pelda.bp  pelda.bp  nevű  nevű  fájlunkfájlunk lett  a MUNKA mappában. lett  a MUNKA mappában.

Próbáljuk meg, lépjünk rá > üssük le az Próbáljuk meg, lépjünk rá > üssük le az EnterEnter -t vagy adjuk ki a parancsot: -t vagy adjuk ki a parancsot: 

sh ./pelda.bpsh ./pelda.bp

Gratulálunk az első megírt saját programodhoz!Gratulálunk az első megírt saját programodhoz!

Megjegyzés:Megjegyzés:

Megtisztelő számunkra, hogy elolvastad a dokumentációt és, hogy a magyar Megtisztelő számunkra, hogy elolvastad a dokumentációt és, hogy a magyar blackPanther OSblackPanther OS -t -t 

választottad operációs rendszerednek.választottad operációs rendszerednek.

Üdvözlettel a közreműködők nevében is:Üdvözlettel a közreműködők nevében is:

Barcza KárolyBarcza Károly

alapító és vezető fejlesztőalapító és vezető fejlesztő
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