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Uudet ominaisuudet

LyhyestiIT Linuxin tärkeimmätuudetominaisuudetvoidaantiivistääseuraaviksi:

� Kernel2.4.9.

� KDE 2.2.

� XFree864.1.0.

� LILO, joka tukeeLinuxin käynnistämistä8 Gt rajanylittävältä levyn alueelta,mikäli
myösBIOS tätätukee.

� Oletuksenauusikäynnistyslataajagrub,joka korvaaLILO:n.

� Palomuurinkonfigurointiasennuksenaikana.

� Gnome1.4.

� Paljonuusiaohjelmia– kaksiasennuslevyä.

� Parannettuasennusromppu,jonkaansiostalevykkeidenteko on lähesainatarpeetonta.

� Tuki euro-symbolille(katsoX Window System-lukua).

Tarkastellaanvielä joitakin yksityiskohtaisemmin.

KDE 2.2

KDE paraneeja kasvaa koko ajan.KDE 2.0:ssaoli useitapieniä ja suuriakinparannuksia,
mutta tärkeimmäksivarmastinousiKOffice. Seon komponenttipohjainenja KOfficen kom-
ponenttejavoidaankäyttäähyväksikoko KDE:ssä.Nyt yleisselain– Konqueror– voi käyttää
KOfficeaapunaan,josesimerkiksiWWW-sivulle onupotettuobjekti,jotajokin KOfficenkom-
ponenttipystyykäsittelemään.Mahdollisuudetovat lähesrajattomat.IT Linux 2002:nmukana
tuleva KDE 2.2 on edelleenmonipuolistunutversio,muttaversio2.0, joka oli edellisessäIT
Linuxissa,oli edellinensuuriaskel KDE:n kehityksessä.

XFree86 4.1.0

XFree86on IT Linuxin graafisenkäyttöliittymänperusta.Sitävoisi verratakokoelmaannäy-
tönohjainajureitavaikkaseon paljonmuutakin.
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Tässäuudessaversiossatärkeintä on laajentunuttuki näyttökorteille, ja senavulla saadaan
toimimaanuseitasuosittujauusianäyttökortteja.Jatkoaajatellenversion4.x uusiarkkitehtuuri
muodostuuvielä tärkeämmäksi,koskanyt uusienkorttientukeminenon entistähelpompaa.

Versiossa4.0.2tuli uudetajurit seuraaville näyttökorteillejapiireille: ATI Radeon,NumberNi-
ne,S3Savage,Silicon Motion ja Ark Logic. Versiossa4.1.0tuli uudetajurit seuraaville näyt-
tökorteille ja piireille: Matrox G450,TridentCyberBladeXPja CyberBladeXPmsekäNVidia
GeForce3

Uusi LILO

AikaisemminLILO tuki vain perinteisenBIOS:n käskykantaa,ja sentakia käynnistettävän
osion piti olla 8 Gt:n rajan sisällä.Tämä raja ohitettiin kehittämälläuusiakäskyjä BIOS-
koodiin, jotka tunnetaannimellä EDD. Uusi LILO tukee nyt käynnistämistä2048 Gt:n ra-
jan puitteissa,jos BIOS tukeeja levyliitäntä tukee(nykyinen IDE-liitäntä on rajoittunut128
gigaan).

Asennusohjelmaottaahuomioonuudenrajoituksen,mutta graafinenosiointiohjelma,Disk
Druid noudattaaedelleen8 Gt rajoitusta.Joskäynnistysosiohalutaansijoittaa8 Gt rajanylä-
puolelle,on osiointi tehtäväfdisk-ohjelmalla.

Grub

Grub (GrandUnified Boot loader)on kehittyneempikäyttöjärjestelmienlataajakuin LILO,
mutta jos olet oppinut käyttämäänLILO:a, ei ole pakottavaasyytäopetellauuttaohjelmaa,
LILO on edelleenvalittavissa.Grubmonipuolisempi,koskaseosaalukeauseimpiaLinuxissa
käytettyjätiedostojärjestelmiä.Tämätarkoittaa,ettäGrubinavulla voidaanladatamyössellai-
siaLinuxin ytimiä, joita ei olekonfiguroituGrubinladattavaksietukäteen.LILO vaatii,ettäse
konfiguroidaanetukäteenja käynnistyksenyhteydessävoidaanvalita vain konfiguroidutvaih-
toehdot.

Kaksi asenn usle vyä

Kahdellelevylle mahtuuenemmänkuin yhdelle;). RedHatin levyillä oli kuitenkinniin pal-
jon tavaraa,ettäjotain jouduttiin poistamaan.Luonnollinenvalintaoli kaikkein turhimmateli
erikoistenkielten tuki. Näitä ovat mm. japani,korea,intia jne. Samallatäysasennuksenko-
ko kutistui 3,4 gigasta2,9 gigaan.Voit tietysti hakeapoistetutpaketit netistäja helpoitenIT
Linuxin WWW-palvelimelta,jossaneovatyhdessähakemistossa.
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Parannettu asenn usr omppu

Asennusrompultavoidaannyt käynnistääsuoraanvaihtoehtoisestiIT Linuxin asennustai Red
Hatinasennusenglanniksi.Lisäksieräskäynnistysvaihtoehdoistaonparted-levyke,jonkaavul-
la FAT16-, FAT32- ja ext2-osioidenkokoa voidaanmuuttaa.Osioitavoidaanmyössiirtääja
kopioida.

Edellämainitutkäynnistysvaihtoehdotvaativat BIOS-tukea.Joskoneesiemolevyn BIOS on
vuodelta-97 tai uudempi,BIOS-tuki löytyy melko todennäköisesti.

Vielä vanhemmillekoneille, joissaei ole käynnistysmahdollisuuttarompulta,on tarjolla uusi
käynnistysohjelma,jonka levykkeennäköistiedostopitää ensinkirjoittaa levykkeelle,mutta
senjälkeenyhdellä ja samallalevykkeellävoidaanvalita rompultauseidenkäynnistysvaih-
toehtojenjoukosta.Tämäkäynnistysohjelmatoimii kuitenkinvainIDE-liitäntäistenCD-ROM-
asemienkanssa.Vaikkaetuseastihaluaisikaankäynnistääasennusrompultamuutakuin IT Li-
nuxin asennusohjelman,on tämäkäynnistysohjelmanlevyke nopeampi,koskasiltä luetaan
vain lyhyt pätkäja loput selvästinopeammaltarompulta.Toinenetu on kyky käynnistääko-
netavallaanparted-ohjelmanvaatimalta2,8Mt levykkeeltä,vaikkakoneessaei olisikaannäin
isoalevykeasemaa.

Mitä? Ei sor sia!

IT Linux pohjautuuRedHat Linuxiin ja sentakia kaikki lähdekoodipaketit ovat haettavissa
netistätai tilattavissakustantajaltaosoitteenwww.itpress.fi/itlinux2002 kautta.

Päätösjättäälähdekoodipaketit pois antoienemmäntilaa varsinaisilleohjelmapaketeille.Us-
komme,ettäsuurinosakäyttäjistäpitäätätäpäätöstäoikeanaja ne,jotkahaluavatlähdekoodin,
voivat hakeapaketit Internetistä.Nekin käyttäjät,jotka haluavat itse kääntääohjelmia,kään-
tävätmelko harvoja, joten Internetistähakeminenei ole suuri rasite.Lisäksi tällöin yleensä
halutaanehdottomastiviimeisin versiotai jokin erikoisversio,joka muutenkinhaettaisiinIn-
ternetistä.

Olisi tietystiollut mukavaavoidalaittaapakkaukseenuseampiromppu,muttaseolisi nostanut
hintaa.

IT Lin ux 2002:n yhteensopivuus Red Hat 7.2:n kanssa

Tämäluku esitteleeIT Linuxin yhteensopivuudenRedHat Linux 7.2:nkanssa.

ParasRed Hat -yhteensopivuussaavutetaankäyttämälläalkuperäistäRed Hatin asennusoh-
jelmaa.Senlisäksion täysinturvallistayhteensopivuudenkannaltaasentaaluvussa mainitut
dokumentointipaketit.Muut samassaluvussamainitutpaketit voidaanasentaatarpeenmukaan.
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Poistetut paketit

Tuki “harvinaisille” kielille, kutenjapani,koreajne.Tavallisellekäyttäjälletästäei pitäisi olla
mitäänhaittaa.Listapoistetuistapaketeistaon1. asennuslevyllä nimellä/rhremoved.txt.

Lisätyt paketit

xstar t Pieniohjelma,jonkaavulla useidenikkunamanagerienvalintaja samanaikainenkäyt-
tö helpottuu.

Muutetut paketit

IT Linuxissaon sekämuutettujapakettejaettä ohjelmia, joihin on vain lisätty suomennos.
Muutetutpaketit ovaterilaisiaRedHatissa,muttapelkästäänsuomennetutovatsamoja.

Seuraaviin ohjelmiinon lisätty suomennos:

Xconfigurator
authconfig
chkconfig
initscripts
kbdconfig
kudzu
mouseconfig
sndconfig
timeconfig

Seuraavatpaketit ovaterilaisia:

anaconda – IT Linuxin asennusohjelmaavoidaankäyttäämyösasennuksenjälkeen.Suu-
rimmaterotovatsuomennosja oletuspolkupaketeille.

initscripts – KDM on vaihdettugraafisensisäänkirjautumisenoletusohjelmaksi.Lisäksi
lisätty suomennus.

kdebase – Lisätty IT Linuxin WWW-palvelimenkuvakeKDE:n työpöydälle.

xinitr c – KDE on vaihdettuoletukseksiGNOME:nsijaan.
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Red Hatin asenn usohjelman käynnistäminen

RedHatinalkuperäinenasennusohjelmaonkäynnistettäväjoko CD-ROM:lta, levykkeiltä,joi-
den tekemiseentarvittavat tiedostotovat hakemistossarhimages tai puhtaastadosistako-
mentojonollarhautobo.bat, joka on hakemistossadosutils.

Red Hatin julkaisemat korjaukset

IT Linuxissaon korvattu alkuperäisenRedHat 7.2:npakettejaRedHatin julkaisemillakor-
jatuilla versioilla.Osakorjauksistaliittyy tietoturvaanja osakorjaamuita virheitä.Myös IT
Linuxin asennuslevyiltä asennettavissaolevassaRedHatissaon samatkorjauspaketit, jotenIT
Linuxin asennuslevyillä on parempiversioRedHatistakuin alkuperäinen.

Red Hat Linux 7.2 General Errata

Date Name Synopsis

2001-10-31 printconf (RHSA-2001-138) Comprehensive Printing Update

2001-10-31 pam-devel (RHBA-2001-127) Updated pam packages available

2001-10-31 semi (RHBA-2001-134) Updated semi-xemacs package available

2001-10-30 webalizer (RHSA-2001-140) Updated webalizer package available

2001-10-29 raidtools (RHBA-2001-143) New raidtools packages available
to fix dependency on /usr

2001-10-23 mod_auth_pgsql (RHSA-2001-124) Updated mod_auth_pgsql packages available

2001-10-21 anaconda (RHBA-2001-131) anaconda installer would not
properly install to some 3ware cards

2001-10-21 nfs-utils (RHBA-2001-137) nfs-utils user nfsnobody should be created
as a system account

2001-10-19 openssh-clients (RHSA-2001-114) Updated openssh packages available

2001-10-19 glibc-common (RHBA-2001-121) GNU C Library bugfix update

2001-10-19 kernel-source (RHSA-2001-129) New kernel 2.4 packages are available

2001-10-16 util-linux (RHSA-2001-132) New util-linux packages available to fix
/bin/login pam problem

2001-10-16 squid (RHSA-2001-113) New squid packages available to fix
FTP-based DoS

2001-10-09 mew (RHBA-2001-123) Updated mew package available


