
zt hihetnénk, hogy manapság már, mikor még az IBM
is komoly összegeket költ a Linux támogatására (lásd
a 9. oldalon), nem kérdés többé, hogy rendszerünk nagy-

korúvá vált. Vannak viszont olyan felhangok, hogy a Linux hasz-
nálhatatlan és ismeretlen rendszer. Történt, hogy napilap hozott
le cikket, melyben a Linuxot komoly munkára használhatatlan
rendszernek tûnteti fel, sõt, a cikkíró felháborodását fejezi ki, hogy
hivatalos helyen miért is ajánlják ezt a rendszert támogatott
gépekhez a „mindenhol használt” Windows helyett stb. Felvetõdik
a kérdés, hogy mit lehet tenni? Vagy egyáltalán érdemes-e vitába
szállni olyan valakivel, aki komolyan gondolja, hogy a hazai piacon
a Microsoft termékein kívül szinte nem is létezik más operációs
rendszer. Nem azt mondom, hogy nincs sok Windows-felhasználó,
de azért erõs túlzásnak vélem az elhanyagolható kategóriába rakni
az összes Unix-rendszert, a Macintoshokat, vagy a különbözõ új
rendszereket. A Google Web Directory alatt mintegy nyolcvan
témakör található az „Operating System” alatt, ezek között a
legtöbb létezõ rendszert takar.
De ha nagyon unatkozunk, ellátogathatunk a Grafikus Felületek
Tárlatába (� http://pla-netx.com/linebackn/guis/), ahol szintén
hihetetlen mennyiségû operációs rendszer képével találkozhatunk.
Ha van kedvünk, elnézhetünk a különbözõ rendszereket összeszám-
láló oldalhoz is (� http://leb.net/hzo/ioscount/, ez még 1999-ben
történt gyûjtés alapján készült). Nocsak, a „www” kategória alatt
a magyar oldalaknál az összes Windows együtt nem tesz ki húsz
százalékot sem, míg a Linux harminc fölött van. Ej, no! Rendben,
ez 1999-es adat, sajnos nem tudom, hogy van-e frissebb kimutatás.
És egy újabb vonal is kezd bekúszni a Linux világába. A politika.
Ennek örülök, mint a köszvénynek. Egyre-másra reppennek fel a hírek,
hogy a Linuxszal takarózva így meg úgy kapott egy cég harmincmilliót
(� http://www.nepszabadsag.hu/Body.asp?CollID=57&DocID=9589).
Az összeg egyébként egy tízessel több, és riportot is olvashatunk
a cég vezetõjével a � http://euroastra.com/mlinux/ címen. Jó sok
pénzrõl van szó! Itt nem is az a kérdés, hogy meglesz-e a magyar
Linux-változat, hanem az, hogy ez a változat mit tud, amit a többi
nem? A Contact sokat ígér, kíváncsi vagyok, mennyit tud majd
megtartani. Találkozunk majd itt is olyan fordításokkal, amit a
Mandrake vágott a minap a fejemhez? („Ékeld be a(z) cdrom-t,
melynek neve cdrom1.”). 
De a Linuxellenes hangokra visszatérve, már-már azon gondolko-
dom, hogy felesleges felvenni a kesztyût, a komoly szakemberek
úgyis tudják, mi a sületlenség, és melyik hír tekinthetõ szakmailag
megalapozottnak. A gond csak az, hogy a vállalati döntéshozók
legtöbbje bizony nem informatikus, és ha egy nagynevû újságban
olvassa, hogy a Linux megbízhatatlan, használhatatlan és egyál-
talán..., akkor lehet, hogy eleve kizár olyan lehetõségeket, amelyek
pedig mind a pénztárcája, mind az alkalmazottak számára elõnyös.
Akkor tehát ennyit megér: „Hé, Mindenki! A Linux nagyon jól
használható, üzembiztos és gyorsan fejlõdik!” (Zárójelben jegyzem
meg, hogy remélem, a végén lesz egy helyesírás-ellenõrzõ rendszere
is. Még mindig nem tetszett meg egyik egyetemnek sem a feladat?
Még támogatás is volna rá!)
Tehát most már nem az a kérdés, hogy cégünknél elõkerül-e a Linux,
hanem hogy mikor. Ha még nem készültünk fel rá, akkor rohamtem-
póval kezdjünk bele! A 26-28. oldalon olvashatunk az önképzésrõl,
valamint a hazai oktatási helyzetrõl. Az önképzésrõl szóló cikk

felhívja a figyelmet néhány, az életbõl vett hibára. Ezeket csak alátá-
masztani tudom. Ne várjunk csodát, de ha azt is várunk, legalább ne
holnapra várjuk! 
A rendszergazdák számára az egyik legfontosabb témakör a bizton-
ság. E hónapban is sok érdekes cikk lát napvilágot e témában; meg-
nézzük, hogy miként érdemes kiépíteni egy olyan hálózatot, mely
kívülrõl is elérhetõ gépeket tartalmaz, folytatjuk Mátó Péter és
Borbély Zoltán cikksorozatát, és megnézzük, mire is használhatjuk
az nmap nevû pásztázót.
De a biztonság mellett azért kell szakítani egy kis idõt a szórakozásra
is! Foglalkozzunk egy kicsit az MPEG szabvánnyal elméleti síkon
(62–63. oldal), majd vizsgáljuk meg gyakorlati megvalósításait is
(32–33.oldal). Ha valakinek nem tûnt volna fel, még Amerikában
is igen jó vélemény alakult ki a magyar programozókról. Talán nem
véletlen, hogy a cikk írója magyar fejlesztést ajánl elsõ helyen?

Jó olvasást és jó linuxozást kívánok!
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A lap megjelenésérõl
Sajnos nagyon sokat csúsztunk. Ezt szégyellem is,
hiszen a csúszások okai között dobogós helyezéssel
kell említenem magamat. Viszont most komoly
döntésre jutottunk. Gondolom, mindenki emlékszik,
hogy a februári és márciusi számot összevonva
jelentettük meg, egy árban, egy számként. Ezzel az
összevont számmal valójában idõt szerettünk volna
nyerni. Nos, nem jött össze. Ezt a trükköt kíséreljük
meg még egyszer, most már az elõzõ próbálkozás
keserû tapasztalataival felvértezve, és a tervek szerint
a #7-et ismét összevontként jelentetjük meg július
közepén, június-július néven. Valójában ez az olvasó
szempontjából annyit jelent, hogy a következõ lapszá-
munk is emelt oldalszámmal, de azonos árban jelenik
meg, és reményeink szerint augusztustól már a
természetes rend uralkodik: mindig a hónap elején
kerül a polcokra a legfrissebb szám.
Az elõfizetõk esetében is – ugyanúgy, ahogy ez a
február-márciusi számnál történt – a június-július egy
lapszámnak minõsül, az elõfizetések önmûködõen egy
hónappal tovább tolódnak, tehát a fél évre szóló elõfi-
zetés összesen hat lapszámot jelent. 
Remélem, hogy a nyár végére tisztázódnak a megje-
lenés körüli bonyodalmak és végre mindenki idõben
juthat hozzá kedvenc linuxos magazinjához!
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