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Írta: AndrzejL

Igen, igen, igen. Tudom … a Linuxhoz nem kell
antivírus szoftver. Igaz. DE – ha Windowszal duál
bootos a rendszered, nem árt időnként leellenőrizni
a másik op. rendszert rootkit, rosszindulatú, kém,
hamis vírusírtó, vírus, stb. programok
szempontjából. Még akkor is, ha nem bootolsz
mást, készíthetsz egy saját összeállítást (remaster
t), hogy Live CD, DVD formájában ellenőrizd az
otthoni gépedet, amin Windows fut. Hasznosnak
tűnik, nemde? PCLinuxOS alatt írási, olvasási joggal
érhetsz el windowsos partíciókat. A rondaságok
nem rejtőzhetnek el az antivírus elől néhány
bejegyzést írva a registrybe. Nagyon jól hangzik.
Tehát hogyan telepítsünk Avastot PCLinuxOS alatt?

Először is töltsünk le egy példányt. Otthoni, nem
kereskedelmi gépeken használva teljesen legális és
ingyenes. További információkért olvasd el a
használat szabályait és feltételeit.

Nyisd meg a kedvenc terminálodat és add ki ezt a
parancsot:

wget c
http://files.avast.com/files/linux/ava
st4workstation1.3.01.i586.rpm

Várd meg amíg befejezi a letöltést.

Készen van?

Most rendszergazda jogokra lesz szükséged. Add ki
ezeket a parancsokat:

su

Írd be a jelszót, amikor kéri.

Most a telepítéshez add ki ezt a parancsot:

aptget install avast4workstation
1.3.01.i586.rpm

és várd meg, amíg befejezi.

Kész?

Nagyszerű. Most ezt a két parancsot add ki:

echo '' >> /etc/rc.local

echo 'echo 128000000
>/proc/sys/kernel/shmmax' >>
/etc/rc.local
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Megvagy?

Zárd be a konzol
ablakát és menj
a Kmenuhöz.
(Szerk.: ha nem
KDEt
használsz, akkor
megnézheted az
alkalmazások
között.) A kereső
ablakába írd be,
hogy ava.

Íme. Ez a te
Avast vírusírtód.

Kattints rá. A regisztrációs ablak jelenik meg.

Kattints a „Click here to obtain registration key”
hivatkozásra. Kiválaszthatod a használni kívánt
böngészőt.

Töltsd ki rendesen a regisztrációs űrlapot és várd az
Avast emailjét a példányod kulcsával.

A kulcsot másold ki és illeszd be a Regisztrációs
ablakba, majd nyomj OKt.

Épp most telepítetted az Avast Home Edition Linux
munkaállomásokra való példányát.

Zárd be az Avast ablakát és indítsd újra a gépedet.
Amikor teljesen betöltött, nyisd meg az Avastot és
frissítsd, vagy állítsd be, ahogy akarod.
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Avastot KDE4 alatt nem kell telepíteni. Telepíthető
bármilyen más, PCLinuxOSben elérhető
asztalkezelő alatt. Ha akarod, akkor ellenőrizheted a
fájlokat parancssorból. Írd be:

avast help

a további részletekért és a parancs szintaxisáért.

Az Avast beállító fájljai és adatbázisa a ~/.avast
könyvtárban található.

Ha a menübejegyzés nem jött létre és saját indítót
akarsz csinálni ezt használd

avastgui

a parancsablakban.

Az ikonokat itt találod:

/usr/lib/avast4workstation/share/avast
/icons/

Ha ezt a leírást követed és ilyen
hibajelzést kapsz: „Couldn't find
package avast4workstation1.3.0
1. i586.rpm error” akkor nyisd meg
a /home/login könyvtárat Dolphin
ban. Menj a „Vezérlő → A rejtett
fájlok megjelenítése”hez (legyen
kipipálva).

Majd keresd meg a
.bashrc fájlt és nyisd
meg kwritetal. Keresd
ezt a sort:

alias su='su '

Tegyél egy kettős keresztet (#) elé, hogy valahogy
így nézzen ki:

# alias su='su '

Mentsd a fájlt

Indíts újra. Újból menj végig a lépéseken az elsőtől
kezdve. Most már hiba nélkül kell működnie.

Külön köszönet ezért a megoldásért OldPolacknak.
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