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Láttuk-hallottuk

LME-hírek
A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete
(LME) ebben az évben az Infoszféra Kft.-vel
együttmûködve 2002. november 9-én (szombaton)
rendezi meg lassan már hagyományosnak 
tekinthetõ, nagyszabású GNU/Linux Szakmai
Konferenciáját.
A konferencia Budapesten a VII. Kerület, Rákóczi út 90.
szám alatt található Grand Hotel Hungária szállodában
kerül megrendezésre, ahol az egyesület sok szeretettel
vár minden érdeklõdõt. Az IV. GNU/Linux Szakmai Kon-
ferencia célja, hogy lehetõséget nyújtson a magyar
linuxos világ szereplõinek a bemutatkozásra. A bemuta-
tásra kerülõ elõadásokat elõzetesen szakmai zsûri ellen-
õrzi. A szervezõk célja, hogy minden eddiginél színvona-
lasabb és nagyobb szabású rendezvényen láthassák
vendégül az érdeklõdõket.
A konferenciára elektronikus úton a
� http://konf2002.lme.linux.hu/ oldalon lehet jelentkezni.
A fenti oldalon a tervezett elõadástémákkal kapcsolat-
ban közvélemény-kutatást folytatnak, ahol bárki (célsze-
rûen a konferencia leendõ látogatói) a szervezõk tudo-
mására hozhatja, hogy a tervezett témák közül szerinte
melyik lesz a legfigyelemreméltóbb.
Az elõadások délelõtt fél 11-kor kezdõdnek, és 2–3 cso-
portban zajlanak délután hat óráig, a következõ tervezett
idõrendben:

Megnyitó 1000

1. elõadás 1030–1115

2. elõadás 1135–1220

Ebédszünet 1230-1400

3. elõadás 1415–1500

4. elõadás 1530–1615

5. elõadás 1635–1720

Zárszó 1745

Zárás 1800

A konferencia várható elõadástémái:
• Szalai Ferenc (szferi@angel.elte.hu): Grid-rendszerek
• Deim Ágoston (ago@lsc.hu): Az embertõl az államig

(A nyílt forráskód haszna a kormányzatok számára;
gazdasági és egyéb kérdések)

• Varga Csaba Sándor (guska@guska.hu): Az LME
múltja és jövõje
(Bõ lére eresztett számvetés: mi történt 1996 óta?)

• Czakó Krisztián (slapic@linux.co.hu): E-mail SPAM-
védelem

• Czakó Krisztián (slapic@linux.co.hu): Biztonságos
távmunka
(IPSec VPN Linux segítségével)

• Mátó Péter (atya@andrews.hu): IDS
• Németh László (nemethl@gyorsposta.hu):

Magyar Ispell/MySpell
• Bodnár Csaba (bocs@mclx.hu): 

A Caesar-kódtól az SSH-ig
(A rejtjelezés rövid története)

• Papp Dániel (dani@mclx.hu): A Linux-alapú fürtözési
megoldások áttekintése

• Körmendy Domonkos (doma@kormendy.hu): 
A PHP-GTK

• Dr. Szentiványi Gábor (szenti@suselinux.hu): Kufárok
a bazárban, avagy a Linux dilemmái az üzleti életben

• Fodor Orsolya (fodorsi@axelero.hu): Weboldalkészítés
Linux alatt
(Multimédia és grafika témakörben)

• Harka Gyõzõ (carlos@gamma.ttk.pte.hu):
A GNU/Linux rendszermag finomhangolása tûzfalakon

• Milus János (j.milus@chello.hu): Nagyrendszerek
felépítése

• Zahemszky Gábor (zgabor@Picasso.Zahemszky.hu):
A FreeBSD világa

• Kadlecsik József (kadlec@blackhole.kfki.hu):
Csomagszûrõ útválasztók

• Scheidler Balázs (bazsi@balabit.hu): Webkiszolgáló
védelme határvédelmi eszközökkel

• Kósa Barna (barna_kosa@freemail.hu): Központosított
felhasználókezelés GNU/Linux-környezetben

• Deim Ágoston és Illés Márton: UHU-kiszolgáló és tûzfal
• Zelena Endre (ezelena@lme.linux.hu): Open Source-

tévhitek és cáfolatok
• Zelena Endre (ezelena@lme.linux.hu): Digitális aláírás

és idõbélyegzés: ajánlott levél elektronikusan?
• Egy könnyed hangvételû elõadás az UHU-ról

(Hogyan jutottak idáig, ügyfél, kiszolgáló, tûzfal,
eLearning stb.) Az UHU által támogatott fejlesztésekrõl
45 percben (MPlayer, Gnome2-magyarítás, Pamir)

A konferencia elõadásaiból nyomtatott kiadvány készül,
amit a Konferencia vendégei belépéskor kapnak kézhez.
A könyv várhatóan 150 oldalas lesz.
A konferencia után az elhangzott elõadásokból, hozzá-
szólásokból részletes Követõkiadvány készül, melyet
az Üzleti díjat fizetõ vendégek nyomtatott formában
megkapnak. A kiadványok késõbb, a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen elektronikus levélben is
hozzáférhetõk lesznek.
A belépés LME-tagoknak ingyenes, feltéve, hogy elõre
befizetik a 2002. évi rendes tagdíjat (4000 Ft).
Nem tagok számára a belépõjegy ára: 1600 Ft+áfa
(bruttó 2000 Ft); diákoknak, nyugdíjasoknak, katonák-
nak, tanároknak 50% kedvezményt biztosítunk, azaz
a kedvezményes jegy ára: 800 Ft + áfa (bruttó 1000 Ft).
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen most is
lehetõség nyílik Üzleti belépõ megvásárlására, amelynek
összege 17 900 Ft + áfa (bruttó 22 375 Ft).
További információk a � http://konf2002.lme.linux.hu/
oldalon találhatók.

Gibizer Tibor
(gibzo@linuxmania.hu)
újságíró, immár hét éve a Linux
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat,
a kerékpározást és az autós
csavargást.
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