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Amaya 5.3
Az Amaya 5.3 a Word Wide Web

Consortium ajánlásainak bemutatására

készített grafikus böngészõ és webszer-

kesztõ. A program támogatja a HTML,

az XHTML, a HTTP, a MathML, a CSS,

az SVG és a PNG ajánlásokat. Megjegy-

zések hozzáfûzése a dokumentumokhoz

az RDF, az Xpointer és az Xlink segítsé-

gével lehetséges. A webszerkesztõvel

készített dokumentumok minden eset-

ben megfelelnek a DTD-nek, azaz a

Dokumentumtípus-meghatározásnak.

A program a CD-mellékleten megtalál-

ható és elõre elkészített rpm- és tar.gz-

csomagok segítségével telepíthetõ.

Galeon 1.2.0
Megjelent a Galeon újabb, 1.2.0-s válto-

zatszámmal rendelkezõ böngészõje.

A GTK-ban megírt kezelõfelülettel ren-

delkezõ program mûködésének alapfel-

tétele a Mozilla 0.9.9-es változatának

jelenléte. Ez a rendkívül fürge és egysze-

rûen kezelhetõ böngészõ – valószínûleg

népszerûségének is köszönhetõen – a

Gnome és a Ximian Gnome alapértelme-

zett böngészõje. A Galeon egyedülálló

Programvadászat

itt teheti meg az, aki kellõ kedvet, illetve

elkötelezettséget érez a Mozilla magyar

nyelvi csomagok elkészítéséhez. Az elsõ

nyilvános és kipróbálható nyelvi csoma-

gok megjelenése és javítása után CD-

mellékletünkre a jelenlegi második pró-

baváltozat került fel. Telepítése a böngé-

szõbõl a langhuhu_20020328.xpi fájl

megnyitásával történik. A Linux-vál-

tozatokra történõ telepítéskor ügyelnünk

kell arra, hogy a Mozilla chrome könyv-

tárára írási joggal rendelkezzünk. A már

telepített magyar nyelvi csomag frissítése

esetén a mûveletet az angol nyelvi beál-

lítás alól ajánlott elvégezni.

jDictionary 1.0
Megjelent a jDictionary 1.0 magyar

fejlesztésû szótárprogram. A program

szép grafikus felülettel rendelkezik és

minden elterjedt operációs rendszeren

futtatható. Mûködtetésének egyetlen

feltétele egy a Java futtatására alkalmas

rendszer. A szótárfájlok bõvítményala-

púak, azaz csak a használni kívánt

bõvítményeket kell letölteni és telepí-

teni. Jelenleg az angol-magyar, a német-

magyar és az angol-német bõvítmények

állnak rendelkezésünkre. Fejlesztés alatt

áll a beszédszintetizátor és más nem

kifejezetten nyelvi bõvítmény is, például

a lexikon. A program a jDictionary.tar.gz

fájl kicsomagolása után a java -jar

jdictionary.jar paranccsal indítható.

Mandrake 8.2
E havi CD-mellékletünkre a Mandrake

Linux legfrissebb változata került fel.

A világ egyik legelterjedtebb Linux-

változata, mely népszerûségét elsõsor-

ban felhasználóbarát grafikus telepítõ-

jének, valamint megbízhatóságának

köszönheti. Könnyû telepítés, beállítás

és használat jellemzi. Telepítése 15–20

sajátossága, hogy bármely letöltéskezelõ-

vel képes az együttmûködésre. A beépí-

tett letöltéskezelõn kívül a WebDown-

loader for X, a Gnome Transfer Manager,

a Wget, a ProZilla, továbbá bármely

parancssorból is meghívható program

alkalmazható. A friss kiadás a hibajavítá-

sokon túlmenõen több újdonságot is

tartalmaz. A menüsor az Oldal adatainak

megjelenítése és az E-mail cím másolása

elemekkel bõvül. További fejlesztésen

ment keresztül a Tab fül, amely ezentúl

képes a Favicon.ico és az oldal címének

helyes megjelenítésére.

Netscape 6.2.2
Megjelent a Netscape újabb változata. Az

ingyenes böngészõ rendelkezik egy leve-

lezõprogrammal, egy HTML-szerkesz-

tõvel, az AOL csevegõjével, egy jelszóke-

zelõvel és egy Form Managerrel. A 6.2.2-

es változatszámmal rendelkezõ böngészõ

újdonságokat nem tartalmaz. Továbbra is

a Mozilla 0.9.4-es kódjára épül, mellõzve

a Mozilla újdonságait: a Tabbed-et, a

Favicon.ico megjelenítését és a nyomta-

tási elõképet. A javításoknak köszönhe-

tõen a mind a sebessége, mind a megbíz-

hatósága jelentõsen növekedett. A Nets-

cape újabb változatára történõ frissítés

minden felhasználó számára ajánlott.

Mozilla magyar nyelvi csomag
Elindult a Magyar Mozilla Project. Célja

a program felületének és a súgónak a

magyarítása, illetve telepítõcsomagok

készítése minél több felületre a pillanat-

nyi változathoz. A fordítási munka ren-

geteg feladattal jár, hiszen a program

folyamatosan fejlõdik, új változatok és

bennük új karakterláncok jelennek meg.

A hibák és az új feladatok kitûzése, meg-

valósításuk nyomon követése a Bugzilla

rendszerén keresztül zajlik. Jelentkezését
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percnél többet nem vesz igénybe – akár

otthoni munkaállomásnak, akár inter-

netkiszolgálónak telepítjük. Mind a tele-

pítõ, mind a kezelõfelület magyarított,

így mindennapi használata az angol

nyelvismerettel nem rendelkezõk szá-

mára is gyerekjáték. Már maga az ingye-

nesen letölthetõ változat is minden

olyan alkalmazást tartalmaz, amire

a mindennapi használat során szüksé-

günk lehet. Természetesen a Mandrake

Soft fejlesztõi kínosan ügyeltek arra,

hogy csak a legjobb és a legmegbízha-

tóbb alkalmazások kerüljenek a CD-re.

A Red Hat-alapú Linux-változatokra

jellemzõen a programok telepítése és

eltávolítása rendkívül egyszerû. A Red

Hat Package Manager a feltelepített

programokról egy adatbázis-nyilván-

tartást vezet, így a csomagok telepítése

és eltávolítása is megfelelõen összehan-

golt. Ezt az egyszerû telepítési módszert

tovább könnyíti a Mandrake Szoftver-

csomag-kezelõje, mely képes a függõségi

viszonyok feloldására, azaz a hiányzó

csomagok telepítésére.

A rendszer telepítése pár kattintással,

illetve billentyûleütéssel elvégezhetõ.

Választhatunk az ajánlott és a szakértõi

dítási gond esetén ezzel a lemezzel még

mindig életet tudunk lehelni kedven-

cünkbe. Amennyiben hibajavítás is

szükséges, ezt a rendszer Failsafe módú

indítása után végezhetjük el.

A Mandrake 8.2 elsõsorban megújult és

kimondottan látványos grafikus felületet

és az elõzõ változatokban elõfordult

hibák javítását tartalmazza. A 2.4.18-as

rendszermaggal a SuperMount szolgál-

tatás már tökéletesen mûködik: a CD,

illetve hajlékonylemez behelyezése és

a csatlakoztatási pont megnyitása esetén

önmûködõen befûzi, míg a média eltá-

volításakor kifûzi azokat. Az elõzõ

változatokkal ellentétben adott a lehe-

tõség az utólagos proxybeállítások elvég-

zésére, mely szolgáltatás a Mandrake

Control Centerben található. Az irodai

alkalmazások területén is történtek

változások, a netrõl letölthetõ, illetve

szabadon terjeszthetõ változatokban

a Sun fizetõs StarOffice csomagja helyett

ezentúl az OpenOffice programot

telepíthetjük, ezáltal pótolták az ezt

megelõzõ Mandrake Linuxok sokat

emlegetett hiányosságát. Az elõzõ válto-

zatokkal ellentétben a telepíthetõ cso-

magok közé felkerült egy teljes értékû

videolejátszó program, a Xine 0.9.8.-as

változata. A program a legtöbb ismert

videofájltípus lejátszására alkalmas és

sikeresen megbirkózik a VideoCD-kel,

az SVCD-kel és a DVD-kel is.

A Mandrake 8.2 használatát nyugodt

szívvel ajánlhatom mind kezdõ, mind

haladó felhasználók számára. Rabul-

ejtõen könnyû telepítés és használat

mellett sikerült megõriznie a Linux

megbízhatóságát és erejét. Remélhetõleg

leírásommal és a CD-mellékleten sze-

replõ Mandrake 8.2-es változatával

sikerül a kezdõ Linux-felhasználók

életét megkönnyíteni, és a Pingvin sötét

oldalára átcsábítani.
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telepítési módszerek között. Bátran

döntsünk a szakértõi mellett, mert elne-

vezésével ellentétben sokkal egyszerûbb

dolgunk és testreszabottabb rendsze-

rünk lesz. Választhatunk a Telepítés,

a Frissítés – mely csak Mandrake 8.1

esetén javasolt – és a Csak a csomagok

frissítése között is, amely teljes Mandrake

rendszerünk frissítését eredményezi

a már meglévõ rendszerbeállítások mó-

dosítása nélkül. A meglévõ rendszer

helyreállítására, illetve frissítésére a

Frissítés alkalmazása ajánlott. A grafikus

telepítõ pontról pontra végigvezet ben-

nünket a telepítés menetén. Szinte

semmit sem lehet elrontani: ha úgy

érezzük, hogy valamit nem jól állítot-

tunk be, a menüben a javítás erejéig

bármikor visszaléphetünk. Miután

beállítottuk a rendszer és a billentyûzet

alapértelmezett nyelvét magyarra, kö-

vetkezhet a lemezterületek létrehozása.

Az egyszerûen és könnyen kezelhetõ

DiskDrake átvállalja a lemezterület lét-

rehozása gyötrelmének terheit. A va-

rázsló segítségével lehetõségünk nyílik

a felszabadított lemezterület otthoni

munkaállomás, illetve kiszolgálótípusú

felosztására is. Itt az ext2 típusú fájlrend-

szert érdemes a jóval korszerûbb

ReiserFS naplózott rendszerére felvál-

tani, így váratlan áramszünet esetén

sem fog kellemetlen meglepetés érni

bennünket. Ezután következik a lemez-

területek formázása – ha a szakértõi

telepítést választottuk, a Home könyvtár-

ban lévõ adathalmazunkat egy kattin-

tással megóvhatjuk a teljes megsemmi-

süléstõl. A csomagok kiválasztása és

telepítés után már csak az alapszintû

beállítások következnek. A rendszer-

gazda Root és a felhasználók bejegyzése

után a hálózati beállítások következnek.

A többi beállításhoz hasonlóan a

Hálózatbeállító varázsló segítségével

hálózatunkat önmûködõen felderíthet-

jük, majd könnyedén beállíthatjuk.

Miután a telepítõ elvégezte a rendszer-

indítási beállításokat, lehetõségünk

adódik indítólemez készítésére. Elkészí-

tése erõsen ajánlott, hiszen rendszerin-
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