Boldog új esztendõt!

Szy György
a Linuxvilág fõszerkesztõje,
a Kiskapu Kiadó vezetõje.
Mindenki levelét örömmel
várja következõ levélcímen:
Szy.Gyorgy@linuxvilag.hu

www.linuxvilag.hu

Nagy örömmel zárjuk le a második évet, hiszen egyre közelebb kerülünk egyik fõ célunkhoz. A Linuxvilág elindításakor
elsõdleges célunk a hazai Linuxhasználat támogatása, megerõsödésének elõsegítése volt.
A GNU/Linux világa pedig
gyönyörûen fejlõdik. Elindult és
erõsödik több Linuxszal foglalkozó hazai cég, országszerte
találhatók felhasználói csoportok, az oktatásban szinte mindenütt felfigyeltek a Linuxra és így
tovább. Nem mondom, hogy a
helyzet rózsás, de mindenképpen ígéretes híreket hallani mindenfelõl: teljes
vállalatok állnak át Linuxra, komoly pályázatok születnek, és ismét kezd feléledni a linuxos közösség.
Természetesen a két év alatt mi is sokat
fejlõdtünk. A nyelvi viták például nagyon komoly változtatásokra késztettek,
a szemközti oldalon lévõ Szótár ennek
ékes bizonyítéka. A szótár igazából nem
pontos meghatározás, hiszen sem teljesnek, sem részletesnek nem nevezhetõ.
Mégis igyekszünk minden olyan szót
kigyûjteni, ami az adott lapszámban
megtalálható és értelmezése nem pontos. Sajnálom, hogy nem maradt hely
a rendes magyarításokkal még nem rendelkezõ szavak leközlésére és megvitatására, hamarosan azonban üzembe
helyezzük a  http://www.linuxvilag.hu
weboldalt, ahol külön fórum keretében
foglalkozunk a témával. Indítottunk egy
kereshetõ szótárt is, melyben példákat is
igyekszünk megadni, illetve egyes
szavakkal részletesebben is foglalkozni.
Ha van idõtök, látogassátok meg a
 http://www.szotar.kiskapu.hu címen!
De nézzünk egy pillanatra körbe, hogy
milyen érdekes cikkek kaptak helyet e
havi számunkban! Nagyon sok levelet
kaptam, hogy írjunk több megvalósításról. Szép és jó a Linux, de ha nem lehet
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éles irodai munkában használni, semmit
nem ér. Igyekszünk tehát tényleges kiépítéseket, linuxos rendszereket használó
vállalatokat bemutatni. Ebben a hónapban egy nemzetközi cég magyar leányvállalatában Lippai Gergõ vezet körbe
minket (Linux alapú irodai hálózat
megvalósítása – 1. rész, 38. oldal), valamint egy amerikai cég kiépítésével is
megismerkedhetünk, Craig Swanson és
Matt Lung vezetésével (OpenLDAP
mindenütt, 28. oldal).
Rendszergazdáknak szól néhány egyéb
cikkünk is. E hónapban a biztonság kapcsán elõvesszük az FTP-szolgáltatást, és
Mick Bauer vezetésével elrejtjük egy
helyi proxy mögé (a SuSE egyik megoldását használja). Vannak nehezebben
emészthetõ cikkeink is. Ide tartozik például Greg Kroah-Hartman írása a soros
illesztõprogram-rétegrõl (47. oldal). És ha
elfáradtunk, foglalkozzunk egy kicsit
játékosabb témákkal is. Garzó András írja
le kedvenc játékait (Linux és játék, 62.
oldal), és a Mustra rovatban egy négyfalas kivetítõrendszerrel is megismerkedhetünk, amit Linux vezérel (Négyfalas
3D-s megjelenítõ Linuxra, 72. oldal).
Fontos és mindenképpen említésre méltó téma az 50. oldalon található
PostgreSQL rendszert bemutató írás
Nyíri Imre tollából. Nagyon sokan vannak ugyanis, akik a Linuxot elsõsorban
kiszolgálóként kívánják használni. Itt pedig igen gyorsan eljut az ember az adatbázisokkal kapcsolatos kérdésekig.
Milyen adatbázis-kiszolgálót használjunk? Nálunk is hasonló helyzet állt
fenn. A régi programrendszerek még
Windows alatt készültek, ezek Delphivel
kergették az InterBase-kiszolgálót.
Azután az InterBase is sokat változott
(fizetõs termékbõl átváltott nyílt fejlesztésbe), de röviden összefoglalva most
komolyan azon gondolkodunk, hogy
milyen rendszerre váltsunk. Az egyik
komoly esélyes éppen a PostgreSQL.
Jó olvasást kívánok mindenkinek!
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