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Vezérfonal

Programvadászat
Evolution
Mostani korongunk legterjedelmesebb
darabja a Ximian cég Evolution programja. Ez a Outlook Express linuxos
megfelelõje, vagyis mindent egy helyen
intézhetünk. Felülete is nagymértékben
hasonlít az elõbb említett Microsoft
programhoz, így az átállás szinte zökkenõmentesen megtehetõ, a felhasználó
kevéssé érzi majd idegennek a felületet.
Nézzük, mit is kapunk kézhez ennek
a programnak a telepítésével:
• Egy ügyes kis levelezõprogramot
POP3-, IMAP-támogatással, azonban
vigyázzunk, ha az IMAP elõnyeit
szeretnénk kihasználni, mivel elküldött leveleinket nem az IMAP kiszolgálóra menti, hanem a Helyi mappák->Elküldve mappába, ami bizony
idegesítõ lehet, ha más programból
– mondjuk egy webmailbõl – is el
szeretnénk érni a levelezésünket.
Az Eszközök-> Beállítások-> Postafiók ->Szerkesztés menükön keresztül eljuthatunk az „Evolution Postafiók-szerkesztõ”-be, ahol a Defaults
menü alatt beállíthatjuk, hogy a
hálózaton lévõ INBOX.Sent mappába mentse ezeket a leveleinket.
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Határidõnaplót, ami riasztásra képes
a megadott idõpontban.
Feladatlista-„észbentartót” szintén
találhatunk, ez a feledékeny embereknek nagyon jó, de ha valaki egyszerre feledékeny és lusta, biztos nem
fogja használni ezt a lehetõséget.
Az én nagy kedvencem az Összefoglaló, ezzel a képernyõvel indul a
program. Ide mindenféle okosság ki
van téve – ezekben a hideg, hóeséses
napokban bizony jó volt ránézni az
idõjárás-jelentésre, és arra gondolni,
hogy „Bárcsak Szombathelyen
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laknék!”, amikor Budapesten -7 fok
és erõs hóesés volt, Szombathelyen
pedig derült ég és +5 fok. Elsõ nap
nem is figyeltem fel igazán erre, de
a következõ nap elkezdtem gyanakodni, a harmadik napon pedig
kénytelen voltam belátni, hogy
Szombathelyen valószínûleg nyáron
is ilyen idõ lesz. Természetesen ezt
a részt is személyre szabhatjuk, választhatunk számos hírcsatorna,
a világ bármely táján fellelhetõ települések idõjárása (Magyarországról
még Pápa jöhet szóba az elõbbi kettõ
mellett), és egyéb finomságok közül.
• Címtárat, ami leginkább egy névjegykártyatartóhoz hasonlít, és helyesen
kezeli a magyar ékezetes betûket.
Ami számomra egy kicsit furcsa volt,
az az, hogy nem mindenütt lett magyarítva, ezért helyenként (legfõképpen
a beállításainál) bizony elkél az angol
nyelvtudás.
A korongon a program Debian, Red Hat,
SuSE és Mandrake Linuxhoz található
meg, illetve a program forráskódja is
felkerült.

Magazin

A Magazin könyvtár is hatalmasra hízott, ami leginkább a FreeS/WAN könyvtárnak köszönhetõ, ahová a 29. oldalon
lévõ cikkhez tartozó különféle Red Hatrendszermagok kerültek be, elõre fordítottan és forráscsomagban (természetesen ezek a rendszermagok bármelyik
Linux-kiadáshoz használhatóak).
A HALDAP könyvtárban a „Magas rendelkezésre állású LDAP” (42. oldal) forráskódjai és beállítófájljai kaptak helyet.
A PostgreSQL adatbázis-kezelõ használata 2. részének (58. oldal) forráskódjai
egyszerû szöveg- és rtf formátumú fájlban is a CD-re kerültek, mivel a szövegfájlokban a magyarázatoknál az ékezetek könnyen elveszhetnek.
A Screen program forráskódját hasznosíthatják mindazok, akiknek Linux-kiadása nem tartalmazza ezt a nagyszerû
csomagot – használatához a 38. oldalon
találhatnak segítséget.
Mindazok, akik gyorsan és hatékonyan
szeretnének kisméretû grafikus programokat fejleszteni, az FLTK csomag lehet
a megfelelõ felület. A fejlesztõi környezet és a 46. oldalon kezdõdõ cikkhez

tartozó forráskód, illetve a futtatható
képnézegetõ program az fltk könyvtárban lelhetõ fel.
Videotelefon? Nem akadály! Marcel
bevezet bennünket az internetes képtelefónia rejtelmeibe, amihez mi a GnomeMeeting programot adjuk – a szükséges kiegészítõkkel, különféle csomagolásban (70. oldal).

OpenOffice.org.deb

Bizony, furcsa ez a fentebbi cím, azonban
a 11. oldalon magyarázatot kaphatunk rá
és arra, hogy és mi végett lehetünk rá
büszkék. Debianos telepítõkészlet OpenOffice.org-hoz, magyar csomagolásban.
A legújabb üzembiztos rendszermag
fejlesztési foltja is felkerül a CD-re.
Sajnálatos módon a CD-mellékletekkel
többször is elõfordult, hogy az 52×-esnek kikiáltott meghajtókban szétrobbantak, ezért kérjük olvasóinkat, hogy a
saját és meghajtójuk biztonsága érdekében 32×-esnél nagyobb meghajtókban
ne használják a korongokat.
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