
Közeleg az év vége, és bár legtöb-
bünk életében a falinaptár lecse-
rélése tulajdonképpen semmiféle
tényleges változást nem jelent,
mégis bevett szokás, hogy ilyen-
kor visszatekintünk az elmúlt 12
hónapra, és megpróbáljuk meg-

találni a hangsúlyos pontokat.
A Linux esetében az „év témájának”
talán a szoftverszabadalmak – tovább-
ra is aktuális – ügyét tekinthetjük.
A Linuxvilág alapvetõen szakmai lap,
így cikkeink túlnyomó többsége az ér-
dekes mûszaki lehetõségekkel, újítá-
sokkal, valamint a kezdõ felhasználók
segítésével foglalkozik. Egy ilyen mé-
retû „vörös posztó” mellett azonban
mi sem mehettünk el szó nélkül. Ép-
pen ezért indítottuk útjára néhány hó-
nappal ezelõtt Dr. Dudás Ágnes soro-
zatát, amely közérthetõ bevezetést ad
a témába, s így reményeink szerint
elõsegíti azt, hogy a szabad szoftverek
alkotói és használói átlássák, pontosan
milyen következményei is lehetnek
annak, ha szabadalommal védenek
például olyan mûszaki megoldásokat,
amelyeket bármely értelmes, konst-
ruktív ember fél óra alatt képes kigon-
dolni a sarokban üldögélve.
Bízunk benne, hogy a tõkés társaságok
egyre több területen érzékelhetõ és
egyre nyilvánvalóbb világuralma nem
terjed majd ki a szabad szoftverek vilá-
gára is, holmi gazdasági érdekek miatt
nem köti gúzsba a mûszaki fejlõdést,
és nem kényszerít intellektuális illega-
litásba eddig szabadon alkotó, és a köz
érdekeit szolgáló embereket.

Bár a többi témát sem hanyagoltuk el,
és a szokásos sorozatok is folytatód-
nak, ez évi utolsó számunk két leg-
hangsúlyosabb témája a biztonság-
technika és a PHP nyelv. Az elõbbi
témát három cikk is érinti. Szó esik
a SELinux-ról, Mick Bauer folytatja
a Linux fájlrendszerek biztonsági kér-
déseinek tárgyalását, Hasnain Antique
pedig azt mutatja be, hogyan iga-
zodhatunk el könnyen abban az
adattengerben, amely egy komolyabb
hálózat biztonsági átvizsgálása során
keletkezik.
A PHP 5 nyelv objektumközpontú le-
hetõségeinek használatáról Komáromi
Zoltán kezdett el egy négy részesre
tervezett sorozatot, Heilig (Cece) Sza-
bolcs pedig a nyelv különleges lehetõ-
ségeirõl ír majd néhány cikket.
És most lássuk a magyar szerzõk so-
rozatait! Fábián Zoltántól megtudhat-
juk, hogyan tervezhetünk cégünk
számára reklámsávot és logót a GIMP
2.0 segítségével, Auth Gábor folytatja
a FreeBSD bemutatását, Illés Viktor
pedig a Linux és a mobil eszközök
összeházasításának nehézségeit tag-
lalja. Ebben a részben a grafikus felü-
let beállításáról lesz szó. Garzó And-
rás a hálózatok lelkivilágát tárgyló so-
rozatának immár a 12. részénél tart,
míg Beszédes Balázs a felhasználók
lelkivilágának és viselkedésének vizs-
gálati módszereit mutatja immár mû-
szaki szempontból.

Kellemes idõtöltést, jó szórakozást 
kíván a Linuxvilág magazin csapata!
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