
Munka a hálózaton
Munka a hálózaton összefoglaló
címmel jelenik meg negyed-
századik számunk, aminek talán
az a legfontosabb apropója,
hogy bizony ma már egyre több
helyen komoly munkavégzésre
használják ezt a nyílt operációs
rendszert is. Igaz, egy irodában,
raktárban, vagy más munka-
helyen teljesen más igények
merülnek fel, teljesen mást vár-
nak el a dolgozók, mint mond-
juk egy webkiszolgáló esetén,
és a nyílt rendszereknek még
komoly fejlõdésen kell átmen-

niük, de ma már nyugodtan ajánlhatjuk
irodai munkaeszköznek a GNU/Linuxot.
Ugyanakkor van egy háttéroldal is, a ki-
szolgálók, amelyeknek csendben és meg-
bízhatóan kell dolgoznunk, hiszen – bár
az irodában nem látni õket, mégis – egy
hibás vagy lassú kiszolgáló a vállalatot
alapjaiban rengetheti meg. Emellett egy-
re-másra merül fel az igény „biztonsá-
gos” kiszolgálókra, egymást kiváltó,
hibatûrõ rendszerekre is, amelyek régen
csak az óriásvállalatok kiváltságai voltak.
Szerencsére kedvencünkkel akár hétköz-
napi gépekbõl is kiépíthetünk ilyen
rendszereket – az ilyen átalakításokhoz
találunk adalékokat e havi számunkban.
Mivel a múlt hónapban feldobott LDAP-
témakör fontosnak tûnt, még egy kört
futunk a címtárak háza táján, sõt Lippai

Gergõ is küldött egy „átállás utáni
helyzetjelentést”.
Emellett gyakran elõfordul a csoport-
munka támogatásának kérdése, mely
gyakran a következõre egyszerûsödik
le: ki tudja-e váltani az Exchange-kiszol-
gálókat valamilyen GNU-rendszer?
Az igény létezõ, sõt sokan akár fizetné-
nek is egy rendszerért, csak ne kelljen
külön MS operációs rendszert és kiszol-
gálóprogramokat venni, üzemeltetni.
Szerencsére több megoldás is létezik,
az egyik egy klón használata (ezek

általában fizetõs termékek, a „kereske-
delmi Linuxok” közül több is forgalmaz
ilyen kiszolgálót), a másik az igény
átfogalmazása. A téma után érdeklõ-
dõknek ajánlom a 25. oldalon található
„A Microsoft Exchange mûködése és
helyettesítése” címû cikket.
Azért mindenkit óva intek! Éppen a
hétvégén tapasztaltam meg a saját bõ-
römön, hogy az ember gyakran lénye-
gesen gyorsabban szeretne rendszert
váltani. Történt ugyanis, hogy elhatá-
roztuk, lecseréljük a már hosszú ideje
köhögõ-prüszkölõ adatbázis-kiszolgá-
lónkat (több hete fura hangokat hallat
a merevlemez), de ha már azt átalakítjuk,
akkor a tûzfalat is rendbe rakjuk, sõt a
hálózatot is átépítjük stb. – szóval rendet
teremtünk. A kiszolgálóról kiderült,
hogy a táp és a merevlemez is hibás (a
gép a régi táppal már-már nem is volt
hajlandó újraindulni). A helyzet akkor
kezdett komolyra fordulni, amikor vasár-
nap este 9-kor ültünk egy kupac vas
tetején, és még semmi nem mûködött…
De evezzünk vissza vidámabb vizekre.
Végre komolyabb cikket közölhetünk
az UHU Linux háza tájáról: Koblinger

Egmont meséli el nekünk a 12. oldalon,
hányféle változást eszközöltek még az
új UHU kiadása elõtt. 
Már csak egyetlen témával szeretnék elõ-
hozakodni, mielõtt átadom helyemet
a remek cikkeknek, ez pedig az Open-
Office.org programcsomag magyarítása.
Ma már szinte természetes, hogy GNU/
Linux alatt az irodai munkákat az Open-
Office.org látja el. Magyar helyesírás-
ellenõrzéssel ellátható, magyar a menüje
stb. Igaz, sok híja van még a fordításnak.
Pont ezek a hiányosságok ösztönöznek,
hogy mindenkit arra buzdítsak, ha van
kedve, lelkesedése, jöjjön el február 
7-én a – már-már rendszeres – maratoni
hétvégére (a bõvebb írást lásd a
36. oldalon).
Mindenkinek kellemes idõtöltést

kívánok!
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