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Láttuk-hallottuk

A WebSphere felület átfogó megoldás a középsõ réteg
(middleware) megvalósításához, mellyel a vállalatok
következõ nemzedékbeli e-üzleti alkalmazásokat fejleszt-
hetnek, telepíthetnek és építhetnek, ideértve a vállalat-
közi (B2B) elektronikus piacokra jellemzõ nagyszámú
tranzakciók kezelésére alkalmas programokat is.
A WebSphere felület az üzleti alkalmazásokat támogatja,
az egyszerû webes közzétételtõl a nagyvállalati szintû
tranzakció-feldolgozásig. A WebSphere segítségével
átfogóan kezelhetjük cégünk üzleti kapcsolatait is, legyen
szó a partnerekkel, az ügyfelekkel, vagy akár saját
alkalmazottainkkal történõ kapcsolattartást.
Elérhetõség
A WebSphere Personalization for Multiplatforms 3.5.2-es
változata 2001. január 26-tól vásárolható meg Linux,
AIX, HP-UX, Solaris, Windows 2000 és Windows NT
operációs rendszerekhez. A program szabály- és
erõforrás-kezelõ motorja Linux, AIX, HP-UX, Solaris,
Windows 2000 és Windows NT operációs rendszeren is

futtatható. A javaslatkészítõ motor AIX, Solaris,
Windows 2000 és Windows NT operációs rendszeren
használható. A WebSphere Personalization OS/400
környezetben futtatható változata – amely biztosítani
fogja a javaslatkészítõ motor használatát AIX felületen is
– a tervek szerint a késõbbiek folyamán fog megjelenni.
A következõ Linux-változatok használhatók: RedHat 6.2,
Caldera 2.3 e-Server, TurboLinux 6.0 és SuSE 6.4. A
WebSphere Personalization for Multiplatforms v3.5.2
támogatja a SuSE 6.4 használatát S/390 felületen.
A programcsomaggal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a � software@hu.ibm.com címen, illetve az
IBM Magyarország központi telefonszámán (382-5500)
lehet kérni.

További adatok a WebSphere programfelületrõl
� http://www.ibm.com/websphere és a
� http://www.ibm.com/software/webservers/
personalization címen találhatók.
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Újabb Pingvin-füzetek pályázat
Az egyesület új pályázatot hirdet azon Pingvin-füzetek
megírására, melyekre nem érkezett érvényes pálya-
munka az elõzõ fordulóban. A feltételek teljes egészében
megegyeznek az eredeti pályázati kiírással. Az új leadási
határidõ 2001. június 18. (hétfõ), az elbírálás határideje
pedig 2001. június 22. A pályázati ûrlapok letölthetõk
a� palyazat.lme.hu oldalról.
Pályázható témák:
• A számítástechnika alapjai
• Grafikus kezelõrendszerek (KDE)
• Grafikus kezelõrendszerek (Gnome)
• GNU/Linux hálózat beállítása
• Levelezõrendszerek
• Egyéb hálózati alkalmazások
• Szövegszerkesztõ rendszerek I. – OpenOffice
• Szövegszerkesztõ rendszerek I. – Abiword
• Szövegszerkesztõ rendszerek I. – KOffice
• Szövegszerkesztõ rendszerek II. – Openoffice
• Szövegszerkesztõ rendszerek II. – Abiword
• Szövegszerkesztõ rendszerek II. – KOffice
• Táblázatkezelõ rendszerek I. – KOffice
• Táblázatkezelõ rendszerek II. – KOffice
• Prezentációkészítés – OpenOffice
• Prezentációkészítés – MagicPoint
• Prezentációkészítés – KOffice
• Számítógépes vektorgrafika alapjai – OpenOffice
• Számítógépes vektorgrafika alapjai – XFig, Dia
• Számítógépes vektorgrafika alapjai – KOffice
• Számítógépes bitmapgrafika alapjai – GIMP
• Számítógépes bitmapgrafika alapjai – XPaint
• A GNU/Linux alapparancsai
• Segédprogramok használata

III. GNU/Linux Szakmai Konferencia
A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete 2001.
szeptember 15-én (szombaton) tartja III. szakmai tanács-
kozását a Közép-Európai Egyetem (CEU) Konferencia
Központjában, neves elõadók részvételével. A rendezvény
díszvendége Richard M. Stallmann az Egyesült Államok-
ból, a szabad programok guruja, a GNU atyja, a Free
Software Foundation alapítója.
A tanácskozás területén kiállítás és vásár is helyet kap.
A konferencia fõ témája a szabad
programok és a GNU/Linux lesz.
Az elõadók jelentkezését a következõ
témákban várják:
– GNU/Linux rendszerfelügyelet,
– biztonság,
– programozás GNU/Linux-rendszereken,
– multimédia és grafika,
– magyarítás,
– GNU/Linux a cégeknél.
A jelentkezõktõl A4-es terjedelmû kivonatokat várnak az
� abstract@lme.linux.hu címre. A beérkezõ vázlatok
alapján az elõadókat bizottság választja ki.
Leadási határidõ: 2001. június 4. (hétfõ).
A bírálóbizottság döntésérõl minden jelentkezõt levélben
értesítenek, legkésõbb 2001. június 18-ig, így az elõadók-
nak az elõadások elkészítésére két hónap áll rendelkezé-
sükre. A tanácskozás elõadásaiból idén is kiadvány
készül, melyhez a kiválasztott elõadóktól legkésõbb
augusztus 10-ig várják elõadásuk teljes anyagát, lehe-
tõleg Latex formátumban. Errõl bõvebb tájékoztatás
a� http://lists.linux.hu/Lists-Archives/lme/2000-August/
002494.html oldalon olvasható.

Rövid hírek az LME életébõl
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