
Linux franciául
Ha valakit a Linux használatától esetleg
az riasztott el, hogy a legtöbb leírás és
segítség csak angol nyelven érhetõ el,
ugyanakkor ért franciául, annak meg-
oldást jelenthetnek az alábbi francia
linuxos oldalak címei. Számos HOGYAN is
hozzáférhetõ, tudomást szerezhetünk a
legfrissebb hírekrõl, valamint betekintést
nyerhetünk a francia linuxosok életébe.
Bár az én francia nyelvtudásom egyenlõ
a nullával, mégis egyszerûen elbolyong-
tam ezeken az oldalakon, ami számomra
azt mutatja, hogy a felépítésük logikus
és jól használható.

Kellemes vadászatot!
� http://glinux.tuxfamily.org/
� http://www.linux-france.org/article/cesar/
� http://www.linuxfr.org

PicoGUI
A világ legkisebb grafikus felülete a
PicoGUI. Az állítás minden tekintetben
megfelel a valóságnak, mert mind az
eszközök, mind a saját méretére is igaz.
Elsõsorban beágyazott rendszerekhez
és kézi gépek grafikus felületeként hasz-
nálható. Felépítése nagyon hasonlít az
X Window rendszeréhez, nagy rugal-
masságú a kiszolgáló-ügyfél kapcsolat-
ban, de az X-szel ellentétben a betûk,

a bittérképek és minden egyéb, amire
az alkalmazásoknak szükségük lehet,
be lettek építve a kiszolgálóba. Termé-
szetesen „bõrözhetõ”, miáltal mindenki
„kiválaszthatja” a neki tetszõ felhasz-
nálói felületet. Az elf formátumban lévõ
program mérete száz kilobájt körüli.
Ebben már megtalálható a kiszolgáló,
továbbá a betûk és minden más adat 
– bár a fordítás számos beállítási lehetõ-
sége miatt a méret változhat. A témák
mérete pedig a bittérképekétõl függ, ami
lehet néhány, de akár több száz kilobájt,
az Aqua téma mérete például húsz kilo-
bájtnyi. Képes 1×1 képpontos képer-
nyõk kezelésére is, aminek ugyan nem
sok értelmét látom, de jól jellemzi a
rendszer rugalmasságát.
� http://www.picogui.org

Védjük hazánkat szabadon!
A Magyar Honvédség is a Linux operá-
ciós rendszer mellett döntött. Linuxos
számítógépekkel támogatja a Minisz-
terelnöki Hivatal Informatikai Kor-
mánybiztossága a Magyar Honvédség
11 helyõrségét. A Miniszterelnöki
Hivatal összesen 352 számítógépet,
kabinetenként egy kiszolgálót és egy
kivetítõt, a szükséges Linux operációs
rendszert, valamint a kapcsolódó iro-
daautomatizálási programokat és
a Microsoft programkörnyezet-felhasz-
nálási szerzõdéseit biztosítja. Az okta-
tókabinetekben, melyek napi 8 órában
várják a hallgatókat, 12 ezer sorkatona
tanulhat számítógép-használati
ismereteket.
� http://www.meh.hu
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Novell-Microsoft per
A Novell Inc. bejelentette, hogy Salt
Lake City kerületi bíróságán eljárást kez-
deményezett a Microsoft Corporation
ellen, mert az az állami és szövetségi
törvényeket sértõ módon valótlan és

félrevezetõ kijelentéseket tett a Novell-
rõl és termékeirõl. A Novell intézkedé-
seket kezdeményez annak érdekében,
hogy a Microsoft beszüntesse a minden
alapot nélkülözõ és félrevezetõ állítá-
sainak terjesztését, valamint helyreigazí-
tást kér. Továbbá felszólítja a Microsoftot
a jogsértõ reklámozás beszüntetésére.
Ezenkívül azt szeretnék, hogy a céget
az okozott károk megtérítésére kötelez-
zék. A Microsoft valótlanságokra épülõ
és a Novell lejáratását célzó kampánya
a NetWare 6 megjelenésére adott
válasznak tûnik. „Megítélésünk szerint
Magyarországon ilyenre nem kerülhet
sor, mert mint az minden bizonnyal
sokak számára emlékezetes, 1997-ben
a Novell Magyarország fellépett a
Microsoft Magyarország minden olyan
hirdetése ellen, amely vitatható volt” 
– mondta Szittya Tamás, a Novell
Magyarország ügyvezetõ igazgatója.
„E fellépés következményeként a Novell
Magyarország és a Microsoft Magyar-
ország között megállapodás jött létre,
hogy a Microsoft tartózkodni fog a
magyar piacon a jogsértõ reklámtól.
Például az olyan reklámoktól, amelyek
akár a Novellt, akár más versenytársat
mint céget vagy a termékeiket minõsí-
tené. Mivel a Microsoft Magyarország
ez idáig tartotta magát ehhez a megál-
lapodáshoz, nem számítunk az ameri-
kaihoz hasonló eset elõfordulására
Magyarországon.”
A Microsoft hamis kijelentéseit egy
müzlis dobozhoz hasonló marketing-
kiadványban juttatta el számos Novell
vásárlóhoz az Egyesült Államok terüle-
tén. A terméknév helyén a „Microsoft
Server Crunch” felirat olvasható, a
dobozon pedig a következõ a Novellt
érintõ kifogásolt állítások szerepeltek:
„Mikor is jár le a NetWare szavatossága?
A Cambridge Technology Partners cég-

Képkeresõ a Google-on
A Google internetes keresõ új szolgálta-
tással bõvíti kínálatát, ez a szolgáltatás
a képkeresõ. Bármilyen szóra kereshe-
tünk ugyanúgy, mint más böngészõk-
ben, viszont az eredmény mindenkép-
pen képi anyag lesz. Teljesítményét
és tudását tekintve igen kiemelkedõ:
a Linuxvilág szóra rákeresve pár ezred-
másodperc alatt eredményt kaptam.
A keresési feltételek ugyanúgy mûköd-
nek, mintha egyszerû keresést hajta-
nánk végre. Mûködnek az ékezetek,
úgyhogy nyugodtan kereshetünk akár
árvíztûrõ tükörfúrógépeket is. Kellemes
tulajdonságai között megemlíteném,
hogyha a képre kattintunk, a kép nem-
csak egyszerûen megjelenik, hanem
egy kettéosztott ablakot kapunk felülsõ
részében a képpel, az alsó ban pedig
azzal a honlappal, ahonnan a kép szár-
mazik. Nagyon kényelmes és hasznos
szolgáltatásnak tartom azt is, hogy a
keresési feltételt megõrizvén bármely
másik keresõrészre kattintva a keresés
ismét lefut , így egy adott témában
a weboldalakon, a képek között, a
hírcsoportokban és a „könyvtárakban”
is körülnézhetünk. Mindenkinek
ajánlom a kipróbálását!
� http://images.google.com
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gel történõ egyesülés után a Novell a
programfejlesztés helyett a tanácsadásra
összpontosít. Olyan kiszolgálófelületet
használ, melyet a gyártó nem támogat
teljes mértékben. Ez növekvõ költsége-
ket jelent, mivel a felület gyorsan ela-
vulttá válik, és idõrabló átalakításokat
tesz szükségessé.”
„A kérdések és állítások minden alapot
nélkülöznek és félrevezetõk” – mondta
Stewart Nelson, a Novell alelnöke.
„A Microsoft a NetWare halálhírét költi,
hogy félelmet és bizonytalanságot kelt-
sen a Novell vásárlói körében, valamint
a leendõ vásárlók elriasztására törekszik,
hogy ne Novell-alapokra építsék a rend-
szerüket. Az amerikai üzleti világ hoz-
zászokhatott a Microsoft erõszakos üz-
leti stratégiájához, ezzel a kampánnyal
azonban a Microsoft elvetette a sulykot.
A Novell-lel, termékeivel és terméktá-
mogatásával kapcsolatos állítások túl-
mennek az összehasonlító reklámok
határain, és véleményünk szerint sértik
az állami és szövetségi törvényeket.”
A müzlisdoboz-kampány nem az elsõ
próbálkozás, amellyel a Microsoft
bizonytalanságot kíván kelteni a Novell
vásárlóiban és a piac résztvevõiben. Ez
év áprilisában a Microsoft egy cikket
tett közzé az MSN Money Centralban 
– ez azután a TheStreet.com webhelyre
is felkerült –, amely a következõket
tartalmazta: „A Novell nemrég beje-
lentette, hogy kilép a szoftverüzletbõl,
és tevékenységét a hálózati tanácsadás
és szolgáltatások területén folytatja.”
A Novell felszólítására a Microsoft
kénytelen volt módosítani az állításán.
A NetWare-rendszert érintõ tájékoztatás
és az iparági sajtó NetWare 6 operációs
rendszerrõl szóló cikkei a következõ
címeken érhetõk el:
� http://www.novell.com/netware6/

ext_news.html
� http://www.novell.hu/news/
� http://www.novell.hu
� http://www.novell.com

Sun-újdonságokStarOffice 6 próbaváltozat
Letölthetõ a StarOffice 6 próbaváltozata.
Remélem, minél többen le is töltik, és
ha hibákat észlelnek, értesítik ezekrõl
a Sun csapatát is! Így végleges változat-
ként jó minõségû irodai csomagot
kapunk majd a Linux (Windows, Sun)
operációs rendszerre. A csomag szöveg-
szerkesztõt, táblázatkezelõt, webes kiad-
ványszerkesztõt és adatbázismodult
egyaránt tartalmaz. Ha valaki nem
tudná letölteni, megrendelheti a posta-
és az elõállítási költség kifizetésével a

�http://www.amazon.com oldalon.
A Sun nagy erõkkel kezdte meg a
MacOS X-változat fejlesztését is, ezt
a munkálatot azonban felfüggesztették.
Ebben a változatban szerencsére már

megszabadul-
tak a beépített
Start menü-
tõl, a levele-
zõtõl, a prog-
ramok pedig
külön-külön

„dolgoznak”, meggyorsítva a mûködést.
Biztosan sok minden ismerõs lesz azok
számára, akik már használták az
OpenOffice valamelyik példányát.
� http://www.sun.com/staroffice/6.0beta/
� http://www.sun.com/software/star/

staroffice/6.0beta/get.htmlSolaris 9 EA (Early Access) próbaváltozat
A Solaris 9 EA (Early Access) próbavál-
tozat szintén letölthetõ. A fájlokat az
unwrap_s9ia.sh parancsfájllal lehet
összefûzni.
� http://www.sun.com/software/solaris/

programs/solaris9ea/
� ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/

solaris9/

Internettanácskozás Tihanyban
A hazai internetes világ legnagyobb
szakmai tanácskozását október 24–25-én,
Tihanyban tartják. „Elõreszaladtunk
vagy lemaradtunk?” a mottója az Inter-
net Hungary 2001 elnevezésû szakmai
tanácskozásnak, amelyet az internetes
szakterületek képviselõinek és a Világ-
háló felhasználói számára rendeznek 
– jelentette be Csermely Ákos, a konfe-
rencia rendezõségének társelnöke.
A kétnapos rendezvényen a résztvevõ
szakemberek és érdeklõdõk elsõsorban
azokra a kérdésekre keresik a választ,
hogy a tavalyi találkozó óta milyen
változások történtek a hazai internetes
szakmában. Az alábbi kérdéseket szán-
dékoznak felvetni, amelyre a szakembe-
rektõl várják a feleletet: beigazolódtak-e
az elmúlt évben megfogalmazott remé-
nyek és félelmek? Milyen helyet tölt be
az Internet a gazdaságban? Bekerülhet-e
Magyarország az információs társadal-
mak élvonalába vagy behozhatatlan
lemaradással küszködik? A vállalkozá-
sok milyen szerepet szánnak a Világhá-
lónak: munkaeszközt vagy inkább
kommunikációs csatornát látnak benne?
Sükösd Miklós, a rendezvény másik társ-
elnöke az elõadások sorából a kormány-
zati portállal és az önkormányzati inter-
netoldalakkal foglalkozó, valamint az
internetszabályozásról és a szerzõi
jogokról szóló vitát, továbbá a Világháló

biztonsági kérdéseirõl szóló beszélgetést
emelte ki. Emellett szó lesz a média
internetes megjelenésérõl, a hírszolgál-
tatás és a szórakoztatás ötvözõdésérõl,
a televíziós mûsorok internetes felbuk-
kanásáról is. Felhívjuk leendõ résztvevõ
olvasóink figyelmét az izgalmasnak
ígérkezõ záróvitára, amelyet „Ki a jobb?”
címmel a Linux és a Microsoft képviselõi

között rendeznek meg. A szervezõk
tájékoztatása szerint az esemény meg-
nyitója és fõvédnöke Stumpf István kan-
celláriaminiszter lesz.
A programok részletes listáját a
� http://www.mediahungaria.hu/aktualis/

cimlap/ oldalon tekinthetik meg.
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