
havi CD-mellékletünkön sze-
replõ anyagaink sokkal nagyobb
hangsúlyt kapnak az eddigiek-

hez képest, ezt a Magazin könyvtárban
lévõ anyagok száma és terjedelme is
jelzi. A magazinban megjelenõ cikkek
támogatása ezután sokkal alaposabb
lesz, igyekszünk minden programot (ter-
mészetesen azokat, amelyek GPL fel-
használási szerzõdés alá esnek) közzé-
tenni, a kódok nagy részét is a megfelelõ
könyvtárakban találhatják meg olva-
sóink. Minden cikk elején a cím mellett
egy kis CD-jellel jelezzük, tartozik-e 
CD-s anyag a témához. Olvasóink ja-
vaslatait nagy érdeklõdéssel várom, és
amennyiben lehetséges, eleget is teszünk
az Önök kéréseinek. A javaslatokat, illet-
ve kéréseket a cd@linuxvilag.hu levél-
címre küldhetik. A következõ feltételek-
nek kell mind a programnak, mind a
levélnek megfelelnie :
• Fel kell tüntetni a program nevét.
• A programot GPL felhasználói szer-

zõdés alatt lehessen terjeszteni.
• A program elérhetõsége (URL).

Ennek a közvetlen letöltési hivatko-
zásnak, nem pedig a program hon-
lapcímének kell lennie.

• A program rövid leírása (minimum
négy mondat, magyarul).

Kérünk mindenkit, az itt felsorolt pon-
tok betartásával segítsen minket a
munkánkban!
A megszokottaktól eltérõen nemcsak
a nagyobb lélegzetû anyagokat adjuk
közre, hanem nagyon sok kis apróságot
is, amelyekrõl a legtöbben nem is gon-
dolják, hogy léteznek.

A mütyürkék
Szándékosan kezdem
ezek bemutatásával,
mivel a vidámság
sohasem árt. Ezek a

programok általában semmire sem jók,
gyakorlati hasznuk nincs, hacsak azt
nem soroljuk ide, hogy a felhasználót
örömmel tölti el, mint egy kedves kis
háziállat léte. Biztosan mindenki ismeri
az Xeyes programocskát, ez egy olyan
szempár, ami követi az egerünk moz-
gását. Bizony, bizony, arra is rá lehet
venni, hogy nagyot kancsalítson!
Minden Linux-kiadásnak része, az
Xfree86-tools csomagban található.
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Vezérfonal

Programvadászat

E Másik nagy kedvencem az xroach
azaz xcsótány: ha valaki nincs megelé-
gedve a bérházakban található csótány-
mennyiséggel, ezzel a programmal
bizony pótolhatja a hiányt.
Ha -rc (roach color) kapcsolóval

a bogarak színét, a -speed segítségével
pedig a sebességüket szabhatjuk meg,
a -squish szerintem a legéletszerûbb,
az egérgombbal elkaphatjuk és halottá
nyilváníthatjuk õket!

Grass5
A Grass5 (Geographic Resources
Analysis Support System) segítségével
háromdimenziós térképeket készíthe-
tünk, animálhatunk, és az eredményt
filmként rögzíthetjük. 
� http://grass.ibiblio.org/

Netscape 7.0
A Mozilla-alapokon nyugvó Netscape új
családjának legújabb tagja a 7-es válto-
zat, amelynek használhatóságáról meg-
oszlanak a vélemények, de egy biztos:
teljes értékû böngészõprogarmot
kapunk kézhez, szinte minden bõvít-
ménnyel megtûzdelve.
� http://www.netscape.com

Rendszermag
A legfrissebb fejlesztõi rendszermagot is
közreadjuk, de használata csak a
felkészült felhasználók számára ajánlott!
� http://www.kernel.org

Grafika
Ezután ez a könyvtár is 
új és állandó bérlõ lesz korongunkon,
mivel a Linux programjai is elérték azt
a kort, hogy termelésre alkalmas
munkára fogjuk õket.

Jahshaka
A Jahshaka egy mozgókép-feldolgozó
és azt különféle hatásokkal ellátó prog-
ramcsomag, futtatásához szükséges
a Qt telepítése és OpenGL-támogatás.
A jelenlegi változat Linux-, Irix- és
Windows-gépeken fut és a Mac OS X-
változat is hamarosan várható.
A� http://www.jahshaka.com oldalon
szereplõ tájékoztatás szerint a fejlesztõk
nVidia kártyát használnak.

OpenOffice.org 1.0.1
Az irodából természetesen most sem
maradhat ki az OpenOffice.org legfris-
sebbje, mivel igen fontosnak tartjuk az
irodai alkalmazásokat, így windowsos
telepítõkészlete is felkerült a korongra.
A honosítókészlet ebben a könyvtárban
szintén megtalálható.
� http://www.openoffice.org

Windows
Ebben a könyvtárban a Linux alatt
használt és bevált programok
windowsos változatát is közzétesszük,
ezzel is segítve az átállás kínjait, mivel
ha egy bizonyos programot már
biztosan használunk, könnyebben
szokjuk meg az új környezetet.

Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu)
a Linuxvilág szakmai és 
CD-szerkesztõje. Szabadidejé-
ben szívesen mászik hegyet
és kerékpározik.
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