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A „remasterme” (vagy most már  mylivecd – ford.) lehetővé teszi, hogy a jelenlegi PCLOS-odból 
telepíthető Live CD-t, vagy DVD-t készíts. Ugyanakkor előfordul, hogy ennél sokkal kisebb 
kaliberű dologra lenne szükséged, mint a telepített programjaidról egy listára, amit azután az apt-get
-tel újratelepítésnél használhatsz. Lehet ez akár azért, mert nincs DVD íród, vagy csak egy kicsit 
eltérő verziókat készítenél anélkül, hogy mindegyikre elhasználnál egy DVD-t. Másik ok lehet, 
hogy PCLOS.93 alatt telepített programjaidról akarsz egy listát és azokat telepítenéd (név alapján, 
verziótól eltekintve) PCLOS 2007 alá.

A .deb csomagokat kezelő, DPKG csomagoló rendszerrel működő APT disztribúciót (debian és 
Ubuntu) használók ezket a parancsot használhatják:

dpkg --get-selections és 

dpkg --set-selections

a trükk érdekében. A PCLOS APT csomagkezelőt használ, de nem DPKG-vel (RPM van helyette) 
és az RPM-nél úgy tűnik nincs meg ez a lehetőség. De mégis meg tudjuk csinálni, a 
következőképpen:

Először is mentsük a csomagneveket egy fájlba. Mondjuk az asztalra. Nyiss egy terminált root-ként 
és írd be:

rpm -qa --queryformat '%{name} \n' > ~/Asztal/telepitett.log – l. megjegyzés!

A parancs utasítja az RPM programot, hogy kérdezze le a telepített programok nevét, készítsen 
belőle listát nevenként új sorral, majd az egész kimenetet irányítsa a 
/home/felhaszn/Asztal/telepitett.log fájlba. Természetesen máshová is mentheted. Ez egy text fájl, 
amit megnézhetsz paranccsal

cat ~/Asztal/telepitett.log

vagy

kwrite ~/Asztal/telepitett.log

Ezután, ha használni akarod a listát, csak (root-ként) írd be, hogy

apt-get -y install $(cat ~/Asztal/telepitett.log)

Ez utasítja az „apt-get”-et, hogy a most készített csomaglistát telepítsen. Az „apt-get”-nek átadott 
értékeket a következőt beírva ellenőrizheted:

echo $(cat ~/Asztal/telepitett.log)

A csomagneveket fogod látni szóközzel elválasztva (a soremelés eltűnt), olyan módon, ahogy az 
apt-get utasítható egynél több csomag telepítésére. Az „-y” opció valóban opcionális. Azt mondja, 
hogy az apt-get ne kérdezzen addig, amíg semmiféle veszélyt nem észlel, olyasmit mint alapvető 
csomag eltávolítása. Ha tényleges telepítés nélkül ellenőrizni akarod a parancsot, akkor 
használhatod a „simulate” opciót. Csak írd be:

apt-get --simulate -y install $(cat ~/Asztal/telepitett.log)

További információkért írd be, hogy „man apt” és „man rpm”. Jó szórakozást!
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Megjegyzés: a listát a Synaptic is képes elkészíteni. „Menü → Fájl → Kijelölések mentése 
másként...”. A megnyíló ablak bal alsó sarában a „Teljes állapot mentése, nem csak a változások” 
legyen bejelölve – ford.
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