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Láttuk-hallottuk

Eljött az ideje!
Az UHU-Linux Kft. 2002 októberében meghirdetett
pályázata az „UHU-Linux továbbfejlesztésének és
népszerûsítésének támogatása” témában talán fel-
rázza végre „csipkerózsika-álmából” a hazai linuxos
közösséget.
Van, aki beszél róla, néhányan rögtön nekifognak, többen
évekig tartogatják, és akad olyan is, aki soha nem fogja
megvalósítani. Sokaknak van egy régóta dédelgetett
ötlete, ezért az UHU-Linux készítõi úgy döntöttek, hogy
pályázat formájában összegyûjtik a már megvalósult és
megvalósulás elõtt álló gondolatokat, majd a legjobbak-
nak esélyt adnak a fennmaradásra, a továbbfejlõdésre.
A támogatás célja
A szabad programok fejlesztése általában nonprofit jelleg-
gel mûködik: az egyéni alkotóerõ összeadódásából, lelke-
sedésbõl. Ahhoz, hogy a hatékonyságot ugrásszerûen
megnövelhessük, összpontosítanunk kell az erõforrásokat.
Az UHU-Linux Kft. az általa összefogott fejlesztés ezmel-
lett figyelmet fordít a fentiekben megfogalmazott célok-
kal nem szükségszerûen egybeesõ, ugyanakkor a fejlesz-
tõi, illetve alkalmazási szempontokat figyelembe vevõ,
társadalmilag hasznos fejlesztések támogatására is.
A társaság közvetlenül összehangolt saját fejlesztõcsa-
pata mellett támogatást kíván nyújtani az olyan, nem a
céghez tartozó fejlesztõi csoportok számára is, amelyek
a magyarországi egyéni Linux-használat elterjedése
érdekében, vagy éppen egy más nagyságrendû felhasz-
nálói hozzáférést elõsegítõ fejlesztésen dolgoznak.
A pályázók köre
A pályázaton minden természetes és jogi személy
részt vehet.
A pályázati feltételek
A pályázaton nyertes programot a támogatási szerzõdés
aláírását követõ fél éven belül meg kell valósítani.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendõ. Az elnyert
támogatást ösztöndíj, készpénz vagy egyéb IT-eszközök
formájában nyújtja a társaság.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati útmu-
tatóban közölteknek megfelelõen kitöltött adatlapon és az
egyéb elõírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.
Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változ-
tatható meg. A pályázati adatlap és az útmutató az UHU-
Linux Kft. honlapjáról (� http://www.uhulinux.hu/) tölthetõ
le. A bírálóbizottság tagjai hazai elismert szakemberek.
Témajavaslatok
Az UHU-Linux Kft. az alább felsorolt témajavaslatokkal
kívánja segíteni a pályázókat a pályázati programterv
kialakításában. A kutatási, programozási témák felso-
rolása nem kimerítõ jellegû, bármilyen UHU-Linux
terjesztés továbbfejlesztésének, népszerûsítésének
témakörébe tartozó pályázat támogatást nyerhet.

Alkalmazásfejlesztés
• Oktatást segítõ alkalmazások készítése.
Megjegyzés: általános és középiskolai tantárgyakhoz
várnak programokat.

• Vállalkozásokat segítõ alkalmazások készítése.
Megjegyzés: üzletmenetet segítõ alkalmazásokra
kell gondolni, beleértve az irodai, a hálózati progra-
mokat, de ide tartoznak a célgépekre írt meghaj-
tóprogramok is.

• Már meglévõ alkalmazások továbbfejlesztése
Megjegyzés: ez gyakorlatilag bármilyen program
lehet, de mûködnie kell UHU-Linux alatt.

• Játékprogramok fejlesztése. 
Megjegyzés: bármilyen típusú játék szóba jöhet,
de a gyerekeknek szólók
elõnyt élveznek.

Tanulmányok
• Beágyazott rendszerek.
• Lakásautomatizálás Linux segítségével.
• A Linux oktatása állami iskolákban.
• A Linux közgazdasági vonatkozásai.
• Egyéb (bármi, ami hasznos lehet).
Grafikával kapcsolatos munkák
• Egységesített UHU-témák.
Megjegyzés: ikonok, testreszabás, XMMS-, MPlayer-
bõl, kisgyermekek számára élvezhetõ témák.

• Magyar betûkészletek készítése (legalább ötféle).
Oktatással kapcsolatos témák
• Elektronikus tananyagok
Megjegyzés: itt nemcsak az UHU-Linux oktatására
gondolnak, hanem programozói nyelvek, bonyolult
alkalmazások megtanulását segítõ tananyagok
készítésére is. Fontos, hogy olyan anyagokat várnak,
amelyekbõl a tudást önképzéssel meg lehet szerezni.

• UHU-Linux oktatása multimédiás eszközökkel
Megjegyzés: tanárok, általános és középiskolás
tanulók számára.

Dokumentálással, magyarítással kapcsolatos témák
• Egységesített leírások, fordítások készítése
Megjegyzés: bármilyen témáról elfogadunk anyagot,
ami az UHU-Linux terjesztéshez kapcsolható.

A tervezetben olvasható témák olvastán érezhetõ,
hogy nem csak programozók részvételére számítanak.
Javasolják, hogy egy-egy ötletet fejlesztõi csoportok
dolgozzanak fel, mert így lényegesen hatékonyabban
lehet elvégezni a munkát. Bármilyen támogatást, bírála-
tot szívesen fogadnak a palyazat@uhulinux.hu címen!

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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