Linux-tábor 2004
Negyedik alkalommal vehetnek részt az érdeklõdõk a Linuxfelhasználók Magyarországi Egyesületének támogatásával
megrendezett Linux-táborban, Szerencsen.
Az immár hagyományosnak tekinthetõ Linux-tábor ismét
megrendezésre kerül. Az egyhetes turnusokban 2004. július
4-tõl – július 10. és július 11-tõl – július 17. között lehet
résztvenni. A tábor programjának középpontjában az érdeklõdõk Linux terén szerzett ismereteinek bõvítése áll, emellett természetesen marad idõ a kikapcsolódásra is. A Linux
ismerete egyébként nem elõfeltétele a jelentkezésnek.
A tanfolyam anyagának elsajátításában a legjobb linuxos
szakemberek segítenek, a tematikát az igényeknek megfelelõen alakítják ki. A résztvevõket a szerencsi gimnázium
épületéhez közeli kollégiumban helyezik el. Itt természetesen lehetõség nyílik internetezésre és levelek olvasására
is. A tudás bõvítését a délelõtti oktatás szolgálja, a nap
további részében pedig számos egyéb program várja az
érdeklõdõket: többféle sportolási lehetõség, túrázás és
borkóstolás a tokajhegyaljai borospincékben. Az egyhetes
programot a már hagyományos bográcsozás zárja.
A részvételi díj tartalmazza a szállást, a napi háromszori
étkezést, a tanfolyamokat, a tábori pólót, valamint a borkóstolót. Amennyiben május 17-ig jelentkeznek az érdeklõdõk,
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27 000 Ft-ért (LME-tagok 24 000 Ft) vehetnek részt a Linuxtáborban. Akit csak a szakmai program érdekel, és a szállást, étkezést maga kívánja megszervezni, annak a szervezõk május 17-ig mindössze 14 000 Ft-ért (LME-tagoknak
11 000 Ft) teszik lehetõvé a tanfolyam látogatását. Szívesen
várnak gyermekeket is, szülõi kísérettel.
A táborban az oktatás három független csoportban (kezdõ,
haladó és profi) zajlik. A tanfolyam során elsõsorban a Debian
GNU/Linuxra alapoznak. Az elsõ nap a Linux telepítésével kezdõdik, mely a csoportok tudásszintjétõl függõen másképp alakul. A kezdõknél a leggyakoribb témák a grafikus rendszer
telepítése és beállítása, valamint a különbözõ eszközök (pl.:
hangkártya) beüzemelése. A haladó témák iránt érdeklõdõk
megismerkedhetnek többek közt a rendszerbiztonság, az alapvetõ hálózati és belsõ biztonság, a levélkiszolgáló, a proxykiszolgáló témaköreivel, míg a profik e szolgáltatások rejtett
trükkjeibe, valamint a Linuxon megvalósítható biztonsági
megoldások magas fokú ismereteibe nyernek bepillantást.
További tájékoztatás és jelentkezés a  http://linuxtabor.hu
weboldalon lehetséges. A táborral kapcsolatos kérdéseket
a linuxtabor@webhome.hu címre várják. A szervezõk levelezõlistát és webes fórumot is indítottak, melyek a weboldalról érhetõk el.
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