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A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a PCLinuxOS
Magazine új havi rovata. Minden hónapban foglalkozunk
egy, a PCLinuxOS fórumáról származó ötlettel – és talán
jobban kifejtjük. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips
számára önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy
tipped, akkor inkább a PCLinuxOS fórumának Tips &
Tricks részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk a
PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra..

E havi tippünk a PCLinuxOS fórum jogurtmen nevű
tagjától származik.

A PCLinuxOS nagyon szépen muzsikál régebbi
komputereken, de az új szoftverek kevéssé
támogatják az elavult hardvert. A legtöbb probléma a
régebbi CPU-kal van, amik nem támogatják az
SSE2-t. A régi gépemen (AMD Athlon XP 2800+,
GeForce 6200, DDR 2GB) PCLinuxOS Mate fut és
problémám volt a legújabb Flash Player plugin
használatával. Emiatt a 11.1-est kellett használnom,
ami egyes oldalakon nem működik. Az SSE2-t
támogató CPU hiánya miatti probléma kikerüléséhez
megoldást keresve az Interneten a Mageia Wiki-ben
találtam egyet, amit kipróbáltam és tökéletesen
működik. Természetesen, a legfrissebb Flash Player
Plugin-t (a 11.2.202.235-ös verzió) már nem lehet
telepíteni, de a régebbi Flash Player plugin
verziókhoz képest ez is nagy előrelépés.

Az eljárás a következő:

A Google Chrome 19-be beágyazott 11.2-es Linux
Flash plugint SSE-hez készítették és használható
Firefox-ban és más böngészőkben olyan gépeknél,
amikben a processzor SSE-képes.

A Google Chrome 19-ből a Flash plugin telepítése:

1. Távolítsd el a flash-player-plugin csomagot.

2. Távolítsd el a libflashplayer.so összes korábbi
változatát a /usr/lib/mozilla/plugins (vagy
/usr/lib64/mozilla/plugins) helyről.

3. Töltsd le a libgcflashplayer.so-t (17MB) a
http://www1.datafilehost.com/d/796ff3f2 címről.

4. Ellenőrizd a letöltött fájl teljességét md5sum
libgcflashplayer.so-val. Az elvárt eredmény
58e48350459e8b12b3f1cba047184583.

5. Nevezd át a libgcflashplayer.so-t
libflashplayer.so-ra.

6. Másold a libflashplayer.so-t a /usr/lib/mozilla/
plugins (vagy a /usr/lib64/mozilla/plugins) helyre.

Ennyi. Nem bonyolult és probléma nélkül működik.

Remélem hasznos azok számára, akiknek még van
10 éves vagy annál öregebb hardvere.

A forrás és erről továbbiak itt találhatóak:
https://wiki.mageia.org/en/Flash_Plugin_Installation
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