
Tûzróka
A Mozilla-projekt ismét meglepetést
okozott: az eddig FireBird (Tûzmadár)
névre hallgató böngészõprogram a
0.8-as változathoz érve FireFox (Tûz-
róka) névre kereszteltetett át, mivel
ilyen nevû program már létezett. Mint
azt a � http://firebird.sourceforge.net/
oldalon is olvashatjuk, a FireBird
adatbázis-kezelõ csapata üdvözli ezt a
lépést. Ez a program használhatóságát
természetesen nem befolyásolja,
szerintem ez a jelenlegi böngészõ-
programok királya!
Szinte minden böngészõt kipróbáltam
már, de egyik sem tetszett annyira,
mint a FireFox. Debian rendszereken
ugyan csak a 0.7-es változat érhetõ el,
emiatt sohasem a .deb csomagot tele-
pítem, hanem letöltöm az internetrõl
a tar.gz fájlt, és azt használom – így
tettem a 0.8-as változat megjelené-
sekor is. Mindenkinek csak ajánlani
tudom ezt a módszert.
A telepítés a következõkbõl áll: letöl-
töm, kicsomagolom, futtatom – tehát
nem egy ördöngösség. Ha minden
felhasználó számára elérhetõvé
szeretnénk tenni a rendszeren, akkor
a /opt/FireFox könyvtárat ajánlom a
telepítéshez. Régi szokásokhoz híven
a /opt könyvtárba mindenféle „külsõ”
(tehát a rendszernek részét nem
képezõ) programokat ajánlott telepí-
teni. Nekem ebben a könyvtárban

vannak a legfrissebb böngészõprog-
ramjaim, a legutóbbi OpenOffice.org
és egy-két olyan program, amit .deb
csomagban nem találtam.

KOffice
E havi korongunkon a KDE-felülethez
szorosan kapcsolódó irodai alkalma-
zásokat összefogó programcsomag a
legnagyobb falat. Szövegszerkesztõ
(KWord), táblázatkezelõ (KCalc),

bemutatókészítõ (KPresenter) és min-
den egyéb olyan megtalálható benne,
ami az irodai munkavégzéshez elen-
gedhetetlen. Remélhetõleg mindenki
megtalálja a megfelelõt a rendszeréhez.
Felkerült Connectiva 9, Red Hat Fe-
dora, SuSE 8.0, 8.2, 9.0, Slackware 8.1,
9.0, 9.1 és forráskódváltozatban is.
Telepíteni forráskódból a legbonyo-
lultabb, de korántsem lehetetlen,
amennyiben nincs más választásunk.
Barátságos felület, nagyon jól együtt-
mûködik például a Konquerorral.

Képes elõnézeti képek készítésére,
amennyiben az egérmutatóval a
KOffice-hoz rendelt dokumentum
felett állunk meg, legyen az akár
szöveg, akár táblázat vagy bemutató.
Az újítások között szerepel, hogy a
KWord az OpenOffice.org 1.1-es válto-
zatának a formátumát is képes kezelni.
Én régebben nem szerettem a KOffice
Workspace-felületet, ami minden ide
tartozó programot felölel, most azon-
ban sikerült megkedvelnem, azt az
egy dolgot leszámítva, hogy sok
helyet foglal el a képernyõ hasznos
felületébõl.

Rendszermag
A legújabb 2.6.2-es rendszermag is
helyet kapott a korongon. Fordításá-
hoz, használatához a régebbi rend-
szereken valószínûleg szükség lesz a
hozzá tartozó programok frissítésére.
Miután a kernel-image-2.6.2-1-686
rendszermagot telepítettem, frissí-
tenem kellett a modconf programot is,
mert a régi még nem volt rá  felkészít-
ve; így esett, hogy Woodyból SID lett.

Videó
A 40. oldalon kezdõdõ „Személyi
videófelvevõ készítése” címû cikkünk-
höz tartozó programok és kiegészítõk
nagy része megtalálható a Magazin/
Video könyvtárban. Olyan cseme-
géket találhatunk itt – a fontossági
sorrendet most mellõzve –, mint
játékok (vdr-games), idõjárás-jelentõ
(vdr-weather), teletext-program (vdr-
teletext), VCD-, valamint DVD-leját-
szó (vdr-vcd, vcd-dvd).
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