Láttuk-hallottuk
LME-nyár
A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületében
nyáron sincs pihenés.

Az egyesület aktív tagjainak számottevõ része teljes
erõbedobással igyekszik kiélvezni a nyár örömeit, míg az
itthon maradtak folyamatosan végzik az egyesületben
vállalt feladataikat.
Ha végigtekintjük a folyamatban lévõ ügyeket, két
nagyon fontos dolgot kell kiemelnünk: a Pingvin füzeteket és a Fordítássegítõ rendszert.
Tavaly az LME a Miniszterelnöki Hivataltól (MeH) tízmillió forintot nyert pályázat útján. Három témában pályáztak, és mindhárom vállalt kötelezettséget teljesítették.
Az elsõ sikert a Fordítássegítõ rendszer elkészítése jelentette, melyet készítõi várhatóan a közeljövõben átdolgoznak, bár ha nagyon pontosak szeretnénk lenni, akkor
elmondhatjuk, hogy lényegében egy teljesen új rendszer
elkészítése várható.
Ezt követte a sok vihart kavart OpenOffice.org honosítása, ahol az eredetileg pályázó cég nem tudta teljesíteni a
vállalt kötelezettségeket, így az egyesület kényszermegoldásai próbálták fedezni a részteljesítéseket. A végsõ
megoldást az FSF.hu (Free Software Foundation – Szabad
Szoftver Alapítvány) Guinness-csúcsnak beillõ maratoni
hétvégéje jelentette, ahol több mint száz vállalkozó ember
három nap alatt lényegében a teljes programcsomag fordítását elvégezte. Az OpenOffice.org körüli folyamatos
felfordulásnak köszönhetõen kissé háttérbe szorult a harmadik nagy feladat végérvényes teljesítése, amelyet az
egyesület most igyekszik tisztába tenni. A Pingvin füzetek annak idején határidõre elkészültek, kifizetésre kerültek, de a helyesírás-ellenõrzés, a szövegek „magyarról
magyarra” történõ átültetése, szakmai csiszolása még
nem ért véget. A jelenleg elkészült füzetek:
A számítástechnika alapjai
Grafikus kezelõrendszerek
• KDE
• GNU/Linux hálózat-konfigurálása
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Levelezõrendszerek – Szövegszerkesztõ rendszerek I.
• OpenOffice.org
• Abiword
• KOffice
Szövegszerkesztõ rendszerek II.
• OpenOffice.org
• Abiword
• KOffice
Táblázatkezelõ rendszerek I.
• OpenOffice.org
• Abiword
• Gnumeric
• KOffice

Táblázatkezelõ rendszerek II.
• OpenOffice.org
• Abiword
• Gnumeric
• KOffice
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Bemutatókészítés
• OpenOffice.org
• MagicPoint,
• Dia

A számítógépes grafika alapjai (vektor)
• OpenOffice.org
• Xfig
• KOffice

A számítógépes grafika alapjai (bitmap)
• Xpaint
• Gimp

GNU/Linux-rendszerek telepítése
• A GNU/Linux alapparancsai
• GNU/Linux-segédprogramok használata
• Héjprogramok
• Linux-parancsértelmezõk
• GNU/Linux-rendszerek karbantartása

A véglegesen elkészült, ellenõrzött, javított füzetek pdf
formátumban megtekinthetõk és letölthetõk a
 http://www.lme.hu/meh/pingvinfuzetek.html oldalról,
a források pedig az LME CVS-ébõl.

Tanácskozássorozat 2001–2002
A 2001-es tanácskozássorozat célja kettõs volt: egyfelõl
bemutatta, hogy milyen felhasználási területei vannak
a nyílt forrású programoknak, másrészt bevezetést nyújtott a nyílt forrású programokkal kapcsolatos kultúrába.
A felhasználási területek bemutatásánál kitértünk az ott
található kihívásokra, megközelítésük lehetõségeire és a
linuxos megoldás fõ szempontjaira. Megmutattuk, miért
és hogyan lehet nyílt forrású programokból költséghatékony, gyártófüggetlen, jól méretezhetõ módon megbízható, sok szolgáltatással bíró és nagy teljesítményû
rendszereket építeni.
A kultúra témakörében bemutattuk a nyílt forrású projektekkel kapcsolatos alapfogalmakat; azokat a módszereket és szokásokat, amelyekkel a nyílt forrású fejlesztõk
kapcsolatot tartanak; és azt a módot, amellyel az együttes tudás és a több mint harminc éves mérnöki hagyomány az így készült programba beépül.
A rendezvénysorozat legfontosabb mondanivalója az
volt, hogy létezik emberközpontú választási lehetõség
mind az informatikával kapcsolatos hozzáállásban, mind
pedig az informatikai módszerekben. Ennek a választási
lehetõségnek elválaszthatatlan és gyakorlati szempontból fontos tulajdonsága, hogy segítségével olcsó és jó
kilátással rendelkezõ informatikát lehet építeni.
A fenti célok eléréséhez és megvalósításához egy hatrészes rendezvénysorozatot indítottak. A rendezvénysorozat
anyaga – követõkiadvány formájában – a nyílt forrású
felhasználási szerzõdés (FDL) keretében már a nagyközönség számára is elérhetõ. Ezáltal a rendezvénysorozat
által közvetített mondanivaló jóval szélesebb réteghez
juthat el, nem csupán a rendezvények látogatóihoz.
A szakmai napokra az egész országból várták az érdeklõdõket. Az elõadások 10–15 óráig tartottak, egyenként

«
45 perces elõadással és az elõadásokhoz kapcsolódó
15 perces tanácsadási idõvel.
A résztvevõk a rendezvény napján egy Elõzetes kiadványt
kaptak kézhez, amely az elõadások részletes vázlatát
(az elõadások során kivetített diák (slide) másolatát)
tartalmazta, illetve a témakörhöz kapcsolódó olyan írásos
anyagokat (például esettanulmányt, szabályozást), melyek követhetõbbé tették számukra az elõadások anyagát, és munkájuk során is hasznosítani tudták õket.
A rendezvényrõl Követõkiadvány is készült. A dokumentumot az elõadások és a tanácsadás hangfelvétele alapján készítették. A hangfelvétel nyomán készített írásos,
szerkesztett változatot az elõadók megkapták ellenõrzésre, javításra és az általuk lektorált, illetve engedélyezett anyag került a kiadványba. A Követõkiadványt a
résztvevõk a rendezvény napjától számított 3–4 héten
belül elektronikusan vagy papíron kézhez kapták.
A résztvevõk az egyes rendezvényeken minden alkalommal Rendezvényértékelõ lapot töltettek ki, ily módon öszszegyûltek a résztvevõi vélemények. Az ügyfelek témákkal
kapcsolatos további szakmai kérdéseit a Követõkiadványban igyekeztek megválaszolni és megfelelni tájékozódási
igényeiknek, illetve a további szakmai napok témaköreit
igényeik szerint kiegészíthették. A szakmai napok témaköreit és az egyes elõadások tartalmát a Linux-felhasználók

Magyarországi Egyesülete (LME) állította össze.
A rendezvénysorozat elszámolási határideje a MEH-IKB-nak
2002. június 30. volt. Az elszámoláshoz szükséges igazolások és dokumentumok beszerzése és elkészítése a fõ
júniusi feladatok egyike volt. Mivel a tanácskozássorozat
anyagi fedezetét utólagosan fizetik ki a pályázati pénzbõl,
ennek az anyagnak az elkészítése az egyesület szempontjából kényes kérdés volt, végül sikerült idõben beadni.
Õszi Linux-tanácskozás 2002
A már hagyományosnak nevezhetõ õszi szakmai tanácskozást az Egyesület idén is szeretné megtartani. Szervezése folyamatban van, és a szakmai nap várhatóan szeptember végén–október elején kerül megrendezésre.
Nyári Linux-tábor
A napokban kezdõdött, és mire az újság megjelenik, be is
zárja kapuit a szerencsi Linux-tábor. A két hét alatt több
LME-tag is megjelenik elõadóként.
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Gibizer Tibor
(gibzo@linuxmania.hu)
Újságíró, immár hét éve a Linux
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat,
a kerékpározást és az autós
csavargást.

A Shell elindította Smart Online szolgáltatását
Június 18-án rendezett sajtótájékoztatóján a Shell Hungary
Rt. bejelentette, hogy Smart programja a hónap közepétõl
az Interneten is elérhetõvé válik. A törzsvásárlók a bejegyzést követõen a  http://www.smart-online.hu weboldalon számítógép mellõl is intézhetik kártyájukkal kapcsolatos összes tennivalóikat. A bejegyzés után kártyát igényelhetnek vagy tilthatnak le, illetve lehívhatják tranzakció-történetüket. A Smart-katalógus bejegyzés nélkül is
megtekinthetõ, ha pedig valaki úgy dönt, hogy az Interneten keresztül vásárolja le a pontjait, a kiválasztott terméket postán juttatják el hozzá. Az 1997 óta létezõ Smart
program virtuális kiterjesztésének sikerét megelõlegezi,
hogy más hasonló világhálós hûségprogramok, pontgyûjtõ akciók általában nagy érdeklõdést keltenek az internethasználók körében. A Smart Online oldalán már a hivatalos bejelentést megelõzõen több száz kártyatulajdonos
jelentkezett be a rendszerbe. A törzsvásárlói program
internetes változatát a Hungary Network Rt. fejlesztette
ki. A cél – mivel tömeges érdeklõdésre számítanak – egy
igen egyszerûen használható, látványos, de áttekinthetõ
oldal létrehozása volt. A Smart Online létrehozásakor egy
banki jellegû szolgáltatást (például egyenlegletöltés, szerzõdéskezdeményezés) kötöttek össze egy webáruházzal.
Kulcsfontosságú volt a biztonsági háttér megteremtése is,
mivel a program másfélmillió résztvevõjének személyes
és marketingadatai kerülhetnek be a rendszerbe – ugyanis
üzleti jellegû adatokat is megadhatunk magunkról a
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bejegyzés során, és ebben az esetben további pontokkal
gazdagodhatunk. Bejelentkezéskor a felhasználó közli az
e-mail címét, amelyre megérkezik a jelszava. Ezzel a
jelszóval tudja a késõbbiekben
megnyitni a védett webfelületet,
ahol azután virtuálissá tett pontjaival gazdálkodhat. A rendszer
az SSL-megoldás segítségével
védi az adatokat: minden megadott információ kódolva halad át
az Interneten a kiszolgálóig, ahol
ugyancsak kódolva tárolódik.
A Shell Magyarországon alakította ki a Smart program
számítógépes fejlesztését és
európai háttértámogatást
biztosító egységét. A Smart
Online bevezetését tizenkét országban tervezik, a szolgáltatás a megfelelõ technikai és nyelvi változtatások végrehajtása után számukra is rendelkezésre áll.
Szabó Ágnes
(agi@netelligents.com) újságíró,
szociológus. 25 éves, sajtó-, internet- és kávéfüggõ. Ez utóbbiról szerencsére leszokófélben van. Kedvenc sportja a futás és a lovaglás.
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