
Linuxos játékok
Az SDL (Simple DirectMedia Layer) több
rendszertípuson is használható multimédia-
könyvtár, ami gyors hozzáférést nyújt a gra-
fikus kártyához és a hangkártyához. Hasz-
nálható MPEG visszajátszáshoz, emuláto-
rokhoz és számos játékhoz. Ilyen például
a Civilization: Call To Power, díjnyertes
linuxos játék.
Az SDL elérhetõ Linux, Win32, BeOS,
MacOS, Solaris, IRIX és FreeBSD alá.
A könyvtárral számos játék használható,
közöttük például a második lemezünkön
szereplõ Tuxracer is. A teljes listát a
� http://www.libsdl.org/games_db/
games.php3 oldalon találjuk, ahol kiválaszt-
hatjuk az operációs rendszerünknek meg-
felelõt, valamint megtekinthetjük a játékok
készültségi fokát is.
� www.libsdl.org

Gnome Windowshoz
A Linux forráskód újrafordítása Windows
alatt nem éppen a Microsoft legkedvesebb
álma. Közel négymillió sor a Gnome keze-
lõfelületbõl és alkalmazásokból, egy ember
másfél heti munkája, és máris használhatjuk
a Gnome felületet Microsoft Windows alatt
is. Mindeközben alig száz sort kellett átírni.
A nagy segítséget a U/WIN környezet nyúj-
totta. A program segítségével unixos forrás-
kódot lehet könnyedén Windows alá vinni.
Ennek köszönhetõen elkészült a Gnome át-
ültetése Windows alá.
� www.linuxpr.com
� www.gtlinc.com

Windows Linuxhoz
Linuxot használva sokszor elõfordul az em-
berrel, hogy valamit szeretne megnézni
Windows alatt, vagy egyszerûen csak szük-
sége van egy programra egy bizonyos feladat
elvégzéséhez. Eddig az volt a jól bevált mód-
szer, hogy a gépet újraindítva beléptünk a
windowsos környezetbe, majd ismételt új-
raindítással térhettünk vissza a Linuxhoz.
Ha újraindítás nélkül szeretnénk használni
windowsos programjaikat linuxos környezet-
ben, akkor a Win4Lin-t nekünk találták ki.
Látszólagos gazdagépet nyújt, így Window-
sunk biztonságosan futhat egy Linux-folya-
matként. Futtathatunk például Adobe
Photoshopot, MS Internet Explorert stb.

A követelmények: Linux 2.2.x rendszer-
maggal, CD-ROM-meghajtó, 32 MB RAM
a Windows számára, 15 MB lemezhely
a Win4Lin számára.
� www.lin4win.com

Góliát
A www.goliat.hu címen a kizárólag magyar
internetes oldalak közötti keresésre szakoso-
dott keresõprogramot és egy hivatkozásgyûj-
teményt – Témakörök néven – talál az ide-
látogató. A Góliát célja, hogy eddig ismeret-
len távlatokat, teljesítményt és hatásfokot
bocsásson a hálón keresõ felhasználók ren-
delkezésére. Nemzetközi viszonylatban is
egyedi, pontos, megbízható és Magyaror-
szágra értendõen átfogó találatokat kap a
Góliát használója.

92000. decemberwww.linuxvilag.hu

Hír-lelõ

Alicebot
Aki ellátogat a �www.alicebot.org interne-
tes oldalra, kipróbálhatja, mit jelent egy értel-
mes géppel „társalogni”. Az ALICE név az
Artificial Linguistic Internet Computer
Entity-bõl származik. Alkotói Java nyelvet
használtak megteremtésére, ezzel is bizonyít-
va a Java erejét. Alicebot hatalmas tudásbázi-
sát folyamatosan bõvíti(k). Ingyenesen letölt-
hetjük, felhasználhatjuk a GPL szabályozás
alapján. Saját személyiséget adhatunk neki és
a mi alicebotunk is a virtuális társadalom te-
vékeny, megbecsült tagjává válhat.

A program teljes egészében magyar fej-
lesztés és közel egyéves munka eredménye,
operációs rendszere Debian GNU/Linux.
Tulajdonosai a fejlesztõk, ennek köszönhe-
tõen folyamatos a fejlesztése és a karban-
tartása. A program használata teljesen in-
gyenes. Saját építõrobotjai követik nyomon
az Internet bõvülését, így a teljes adatbázis
folyamatosan cserélõdik és frissül.
A Góliát fõbb tulajdonságai:
• gyors bejegyzés (átlalában 40-45

másodperc)
• gyors keresési folyamat 

(fél másodperc alatt),

• Magyarország legteljesebb, valamint
legnagyobb folyamatosan bõvülõ URL
listáját (kb. 4,8 millió URL) tartalmazza
az adatbázis. 

• a Góliát robotjai igyekeznek kiszûrni a
régóta nem élõ hivatkozásokat, utalásokat.

• a magyar ékezeteket nyelvhelyesen kezeli,
azaz ha a keresõmezõben a GYÕR van,
valóban a Gyõr szót keresi és találja meg.

� www.goliat.hu
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