Láttuk-hallottuk

Vajon alkalmas-e bármelyik kormány arra, hogy
rábízzuk a mûszaki fejlõdés ösztönzését?

2002. novemberi lapszámunk témája a nyelvi nehézségek áthidalása volt, és több érdekes cikket is olvashattunk. Különösen megragadott Wayne Marshall „Elektronikus levelezés rádióval Nyugat-Afrikában” címû írása,
amely megmutatta, mire képes az ember, ha hajlandó
kitágítani a látókörét, és felhasználja a rendelkezésére
álló eszközöket – Wayne esetében nagy hatótávú, de kis
sávszélességet nyújtó rövidhullámú rádiókról volt szó.
Sajnos a nyomtatott lap szûkös terjedelme miatt a cikkben ismertetett összeállítás néhány részletét el kellett
hallgatnunk, a teljes változatot azonban a
 http://www.linuxjournal.com/article/6299 címen elérhetõvé tettük. Visszatérve a nyelvi gondokra, Fred Noronha érdekes Linuxszal és nyílt forrású fejlesztésekkel
kapcsolatos híreket szállított Indiából és a környezõ
országokból. A „köznép” lelkesen támogatja a szabad
programokat, és a kormányzat is érdeklõdik az állami
rendszerek nyílt megoldásokra való átállítása iránt.
Vagy mégsem? Következõ webes írásában
–  http://www.linuxjournal.com/article/6389) Fred
azzal riogat, hogy az indiai kormány valójában csak
felhasználja a szabad programokat, hogy a Microsofttól
alacsonyabb árakat vagy helyi beruházásokat csikarjon
ki. Az olvasók egyike szerint India nem bízhatja a kormányra a szabad megoldások sorsát. „Ha az emberek
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Még néhány szó a nemzetköziségrõl
szabad programokat fognak használni, a kormánynak
nem marad más lehetõsége, követnie kell õket.”
Végül – bár nem állt szándékunkban – sikerült némi zûrzavart keltenünk. Egy sajtóközlemény formájában
november közepén ártatlan módon közzétettük weboldalunkon a 2002 Reader's Choice Awards nyertesét
( http://www.linuxjournal.com/article/6380). Nem hittük volna, hogy ilyen sok hozzászólás fog érkezni, eddig a
pillanatig egészen pontosan 42. Kik is szólnak hozzá egy
sajtóközleményhez? Hát azok, akik egyvalamiben értenek
egyet: szavazóink, olvasóink bolondok, mert rossz
nyerteseket választottak. Néha úgy érzem, hogy újra a
homokozóban vagyunk, és kis piros dömperekkel püföljük
egymás fejét, ha valami nem tetszik. Tessék tehát
ellátogatni weboldalunkra, és nyelni egy kis homokot.
Ha másokkal is meg szeretnéd osztani egyedi rendszered leírását, legyen az akár otthon, akár távol, írj pár
szót az ljeditor@ssc.com címre. A Linux Journal oldalát
megéri látogatni, naponta új írások jelennek meg rajta.
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A Linux Journal társszerkesztõje.
Szabadidejében fotózik, filmeket néz,
zenét hallgat, valamint novellákat ír.

Rendezvénynaptár 2003
Folytatjuk Rendezvénynaptár sorozatunkat, és immár
több magyar megmozdulásról hírt tudunk adni (ha valaki
tud egyéb rendezvényekrõl, kérjük, írja meg nekünk!)

OpenOffice.org maratoni hétvége
Idõpont: 2003. február 7–9. (Lásd a leírást a 36. oldalon.)

PHP Konferencia
Idõpont: 2003. március 29.
Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Cím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 10.
09.00–10.00 Regisztráció
10.00–10.20 Megnyitó
10.20–10.40 Hojtsy Gábor (Goba)
Bevezetés a PHP világába
10.40–11.30 Bártházi András
Portálok kialakítása, felépítése,
biztonsági követelmények
11.30–11.40 Szünet
11.40–12.10 Szabó Dénes
A Smarty sablonrendszer
bemutatása
12.10–12.40 Palócz István
ELTE radnóti Miklós Gyakorlóiskola
PHP-oktatási tapasztalatok

www.linuxvilag.hu

13.00–13.30 Elõadás
13.30–14.30 A PHP-szakosztály alakuló ülése
14.30–14.50 Zárás
A konferencia ingyenes, csak feliratkozni kell!
 http://www.radnoti.hu/~pp/phpconf/tamogatok.php
IT 2003 Konferencia és Kiállítás
Idõpont: 2003. április 9–10.
Helyszín: MTA Székház
Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9.
Konferenciairoda: 391–5889

Comdex Hungary
Információtechnológiai és telekommunikációs szakvásár
Idõpont: 2003. április 16–19.
Helyszín: SAP Rendezvénycsarnok
1146 Budapest, Ifjúság útja 2.
Elérhetõség: Syma Expo Kft., 239-6120
X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Idõpont: 2003. április 24–27.
Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ
1123 Budapest, Jagelló út 1–3.
A Fesztiváliroda elérhetõsége: 343-2537
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