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Most, hogy fejest ugrottál és a költséges, korlátozó
szabadalmazott szoftverrendszerről a szabad és
nyílt Linux operációs rendszerre váltottál, elnyerted
a jogot, hogy alaposan vállon veregesd magad.
Megtetted az első lépéseket afelé, hogy
felszabadítsd a számítógéped összes képességét.
Megszabadítottad magadat a vírusok, rosszindulatú
kém és szemetelő programok átkától, amik
elárasztják a Windowst. Elkezdted az utazásodat a
szabadságban.

Búcsút mondtál a hírhedett, Windowsfelhasználókat
bosszantó „kék halálnak”. Régen, amikor Windows
használó voltam, alig telt el úgy két napom, hogy ne
láttam volna. A Windows összeomlott és feladta azt
a !#$*^&@ kék képernyőt. Cserébe nagyobb
stabilitást és több biztonságot köszönhetsz, mint
amennyiről a Windowsfelhasználók csak
álmodhatnak. Vannak Linuxhasználók, akik éveket
töltenek el anélkül, hogy újra kellene indítani a
gépüket és a gépük a stabilitás és megbízhatóság
azonos szintjén fut, mint amikor először bebootoltak.
Amikor Windowsfelhasználó voltam, ha nem
bootoltam naponta, akkor garantáltan meglátogatott
a hírhedt kék halál, becenevén BSOD (Blue Screen
of Death – a Halál Kék Képernyője).

A Linux rugalmasságot és szabadságot ad, hogy a
számítógéped az igényeidnek megfelelően állítsd
be. Nem kényszerülsz a gépedet néhány, a
profitjában érdekelt cég által előírt módon
konfigurálni, vagy használni.

Kétségtelen, a Windows használata során szerzett
számítógépes ismeret – egér, és billentyűzet
használat, fájlmentés és megnyitás stb. – könnyen
és azonnal használható Linux alatt is. Ugyanakkor

fontos észben tartani, hogy a hasonlóságok ellenére
a Windows nem Linux és a Linux nem Windows.
Különböznek egymástól, ami jó dolog. Ha szeretnéd,
hogy a dolgok azonosak legyenek, akkor még
mindig Windowst használnál. A linuxosok
határozottan hiszik, hogy a Linux a dolgokat jobban
csinálja.

Minthogy a Windows és a Linux eltér egymástól, van
egy bizonyos tanulóidő a különbségek, a Linux
eltérő működése megismerésére. Hogy kisegítselek,
összeállítottam egy referencia forráslistát, ami
támogathat az erőfeszítéseidben. Ez a lista

ugyanakkor nem teljes. Sok van, sokkal több forrás
áll a rendelkezésedre, mint amennyit én valaha is
képes lennék itt felsorolni. Ha nem találsz valamit a
listában, amit keresel, ne habozz az Interneten
kutatni utána. Nagy eséllyel találsz megoldást.

Fórumok

PCLinuxOS Forum: minden PCLinuxOS
felhasználónak az első hely, ahol segítséget és
útmutatást kaphat, az a PCLinuxOS fórum. Itt
beszélhetsz olyanokkal, akik szintén PCLinuxOSt
használnak és elsajátíthatod a tudásukat. Ne félj …
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a fórum rendszeres látogatói általában barátságos
és segítőkész csapat. Csak arra ügyelj, hogy igazodj
a fórum szabályaihoz, az egyes szekciók „ragadós
céduláinak” elolvasása útján.

LinuxQuestions.org: a LinuxQuestions.org fórum
nagyon barátságos hely, ahol szinte majdnem
minden Linuxdisztribúció felhasználójával
cseveghetsz. Miközben e fórum a Linuxszal úgy
általánosságokban foglalkozik, a fórumnak vannak
olyan részei, amelyek egy adott disztróra
koncentrálnak.

LinuxForum.com: mint a LinuxQuestions.org, a
LinuxForum.com is alapvetően a Linuxra általában
koncentráló. A fórumnak vannak, adott Linux
disztribúciókkal foglalkozó szekciói.

IRC: Internet Relay Chat

Az Internet Relay Chat létezik már … nos, örök idők
óta. Az IRC, amikor több mint 25 éve megtaláltam,
fejlődésben volt. Egy gyors keresés „linuxos” IRC
csatornák után több mint 1100 ilyen csatornát
mutatott, és mindet a FreeNode IRC networkön.
PCLinuxOSfelhasználók, külön IRCcsatornák
vannak nektek is. Első a #PCLinuxOS channel, ami
a PCLinuxOSsel kapcsolatos általános csevegésre
és más témákra szolgál. Ha támogatási kérésed
van, akkor fordulj a #PCLinuxOSSupport hoz. Ha a
PCLinuxOS Magazine szerkesztőivel csevegnél,
akkor ugorj be a #pclosmag channel ra és
mutatkozz be.

Ne légy szégyellős. Szabadon felteheted a kérdései
det. Ha nem kapsz azonnal választ, várj egy kicsit.
Jó esélyed van (különösen célzott támogató csator
nákon) arra, hogy valaki elgondolkodik a kérdé
seden és segíteni fog. Noha rengetegen lehetnek ta
gok egy csatornán, távol is lehetnek a gépüktől.
Ugyanakkor meg fognak próbálni válaszolni a kérdé
sedre, mihelyst meglátják segítségkérésedet – felté
telezve, hogy te továbbra is ott vagy.

Magazinok

A PCLinuxOSfelhasználóknak az első hely a
PCLinuxOSsel kapcsolatos információk keresésére
a magazin maga – a PCLinuxOS Magazine. A
magazin honlapján megtalálható az összes, valaha
is kiadott korábbi kiadás, emellett az összes
különszám, és mindez ingyen.

Íme egy lista a többi, Linuxfelhasználói és szabad
szoftverrel foglakozó magazinról:

Free Software Magazine: célterülete a Linux és a
szabad szoftver mozgalom. Online emagazin
(ezine).

Full Circle Magazine: noha Ubuntufelhasználóknak
szól, találhatsz néhány jó, általánosságokban
érdekes Linuxos cikket a lapjain. PDFként
letölthető.

Linux Format: az Egyesült Királyság legnépszerűbb
Linux magazinja, lapjain mindenféle hasznos
információval. A magazin előfizetési díj ellenében

érhető el. De ha nem is fizetsz elő, bizonyos
tartalmak ingyen is elérhetőek. Keresd továbbá az
ingyenes, tisztelgő és különkiadásokat.

Linux Gazette: noha már nem jelenik meg
rendszeresen (az utolsó kiadás a weben 2013
januári), időszakosan új tartalmakkal egészítik ki,
még ha rendszertelenül is. A Linux Gazette 1995
ben indult. Az archív számokat átlapozva
valószínűleg értékes információkat találhatsz.

Linux Journal: a legrégebbi, Linuxnak szentelt
magazin, 1994ben indult. 2011ben a magazin
nyomtatott változatának kiadásával leálltak, és most
(a PCLinuxOS Magazinehoz hasonlóan) digitális
formában letölthető havilapként jelenik meg. Havi
29.95 USD előfizetési díjért érhető el. Mindazonáltal
az előfizetési forma ne rettentsen el. Jelentős
mennyiségű ingyenes, vagy tiszteletbeli tartalom
érhető el a honlapjukon.

Linux Magazine: csak online elérhető, előfizetéses
magazin, jelentős mennyiségű szabad tartalommal.
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Ezek lennének a jelentősebb magazinok, amik
Linuxfelhasználókhoz szólnak. Léteznek mások is,
de a kiadásuk vagy nagyon korlátozott, vagy
megszűntek. (Lásd Linuxvilág. Kár érte. Az archív
számok elérhetőek.)

Weboldalak

Linux.com: ez a Linux hivatalos hangja, lévén a
Linux Fondation honlapja.

Phoronix: hardver és szoftverszemlékre
szakosodott honlap, emellett a Linuxos hírek kiváló
forrása.

Tuxmachines: kiváló Linuxos hírforrás Susan Linton
szerkesztésében.

Distrowatch: Linux disztribúciókat figyelő és
népszerűségüket rangsoroló lap.

LWN.net: kiváló híroldal minden, Linuxszal
kapcsolatos kérdésben.

Going Linux: weblap, ami a felhasználók Windows
ról Linuxra átállás szempontjából hasznos
információkra szakosodott. Különösen érdekes lehet
a források oldal.

IBM developerWork: az IBM az egyike a Linuxot
rendszeresen támogató cégeknek. Valójában az
egyik legjelentősebb cég, amelyik támogatja a
Linuxot. Ez a lap a Linux alapkoncepciójának új
Linuxfelhasználók számára történő oktatására
szolgál.

Linux.org: felhasználók által fenntartott közösségi
weblap, amelynek célja a Linux terjesztése
oktatáson keresztül. Az oldal tartalmát úgy tervezték
meg, hogy a Linux Community kezelhesse.

Könyvek

O'Reilly Publishing: kiadó, mindenféle számítógépes
kézikönyveket, könyveket és oktatási anyagokat
készít … beleértve a Linuxfelhasználókat
érdeklőeket is. Megismernéd a parancssort?
Tanulnál programozni? Megtanulnál bash szkripteket
írni? Többet szeretnél tudni a Linux
hálózatkezeléséről? Mindezen témák – és sok
egyéb – az O'Reilly kínálatában fellelhetők.

Felhasználói csoportok

Talán a leginkább lesajnált forrás a helyi Linux
felhasználók csoportjai. Általában rendszeresen
találkoznak egy, akár iskola, könyvtár, vagy
számítógépes bolt által biztosított helyen.
Rákereshetsz a körzetedben található felhasználói
csoportokra, vagy körbekérdezheted a helyi
számítógépboltokat kapcsolati információkért.
Megvan az esélyed, hogy Linuxfelhasználókkal
találkozz a környékeden, általában valamilyen
disztribúciótól független érdeklődési körrel. A
tudásod bővültével tarthatsz előadást a kedvenc
Linux disztribúciód különféle aspektusairól – ami
remélhetőleg a PCLinuxOS lesz.

Összefoglalás:

Gratulálj magadnak, hogy átléptél a drága,
szabadalmaktól védett Windows világából a szabad,
nyitott Linux világába. Hatalmas lépést tettél, hogy
ledob a láncokat, amik téged és a számítógéped
képességeit gúzsba kötötték. Sokkal több ez a világ
mint a „csak Windows”. Mi, a Linuxfelhasználó
társaid úgy gondoljuk, hogy van valami, ami a
Windowsnál jobb és úgy véljük, hogy azt
megtaláltuk a Linuxban.

Mi itt a PCLinuxOS Magazinenál reméljük, legalább
egy kis segítséget nyújtottunk ahhoz, hogy átállásod
Linuxra könnyebb és sokkal élvezetesebb legyen.
Sok szerencsét!
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