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Láttuk-hallottuk

P. L.: Beindítottuk a Portonet-rendszert, amihez egy
kiszolgáló, illetve ügyfél-munkaállomások tartoztak.
A Portocom kiszolgálóra eddig csekély igény mutatko-
zott, úgyhogy egyelõre felfüggesztettük a gyártását.
A Portonet ügyfelet változatlanul áruljuk, ez egy jópofa
kinézetû gép, mindenféle Linux meghajtó tartozik hozzá,
természetesen az összes alkatrész mûködik Linux alatt.
A kiszolgálót változatlanul elõ tudnánk állítani, de nem
vagyunk igazán versenyképesek, tudniillik egyre több
cég áll rá a Linuxra profi módon, számukra ez a fõ irány-
vonal. Nem úgy, mint nálunk, hiszen ez számunkra
csupán kiegészítés a hordozható gépek üzletága mellett.
M. F.: Gépeik processzorai Intel Celeron 667 MHz-tõl,
illetve Pentium III 733 MHz-tõl kezdve választhatók.
Melyik a legkedveltebb gépük?
P. L.: A FreeStar a legolcsóbb. Itthon általában az a jel-
lemzõ, hogy mindig a legolcsóbb a legkelendõbb, ez
nyilván összefügg azzal, hogy az embereknek mennyi
pénzük jut erre az eszközre. A FreeStarból most tartot-
tunk egy akciót, behozattunk kétszázat és már az akció
meghirdetésének második napján elfogyott az összes.
Amikor rendes áron kínáljuk, akkor kiegyensúlyozottabb
a forgalom. A hordozható gépek honi piacára jellemzõ,
hogy a gépek nyolcvan százaléka alacsony kategóriás,
míg tíz-tíz százaléka középkategóriás és csúcsgép.
A Portocom egyébként inkább a közép- és felsõkategó-
riában igazán versenyképes. Típusválasztékunk fele
alacsony-, 25-25 százaléka középkategóriás és csúcs-
gép, ezenkívül egyedi katonai kiviteleket is forgalmazunk.
A világ nyilván abba az irányba halad, hogy 1/3- 1/3- 1/3
arányban fogy majd e három kategória. A Föld más tájain
a hordozható gépek értékesítésének kilencven százalékát
meghatározó három területen – a Távol-Keleten, Észak-
Amerikában, illetve Nyugat-Európában ez a jellemzõ.
A hordozható gépek a technika csúcsteljesítményét kép-
viselik, a pici kubatúrába mindent belezsúfoltak. A folya-
mat hasonlóképpen zajlik, mint régen a kis tranzisztoros

rádiók és a nagy csöves világvevõ rádiók között történt:
elõbb-utóbb a „tranzisztoros rádiók” kerekednek az
asztali PC-k fölé. De ahogy ez a folyamat a rádióknál is
igénybe vett néhány évtizedet, úgy a számítógépeknél
is hasonlóra számíthatunk. A hordozható gépek már
13 éve piacon vannak…
Visszatérve a Linuxhoz, azt gondolom, hogy meg kellene
õrizni a Linux Közösségnek azt a családias, baráti hangu-
latát, amit a fejlesztõk egymás között kialakítottak.
Jó volna, ha ez a terület nem válna annyira a verseny
területévé, mint a számítástechnika sok más része.
A világnak egy olyan különleges közösségérõl van szó 
– fejlesztõkrõl és használókról egyaránt –, akiknek nagy
része önzetlenül, ingyen végzi a munkáját. Talán ennek
az egész internetes világnak ez az egyik legfontosabb
üzenete. Valami olyan újfajta emberi közösségszervezést
tesz lehetõvé, ami világméretekben hat, és amire koráb-
ban még nem volt példa. Ezt meglepetéssel fogadták
más nagy programfejlesztõk. Nem gondolták volna,
hogy sikerülhet.
M. F.: Mit jósol a Linux világának?
Ha ez a hangulat megmarad, ha a kezdõ, egyszerû fel-
használói kérdésre továbbra sem gúnyos megjegyzések
érkeznek vagy a hivatalos álláspont – hogy menjenek
ehhez és ehhez a céghez, ahol ennyi és ennyi forintért
meg fogják kapni a megfelelõen vizsgázott szakmérnöktõl
a megfelelõ választ, hanem megmarad egymás önzetlen
segítése, akkor a Linuxot semmi sem tudja megállítani.
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A Linux-felhasználók Magyaror-
szági Egyesülete 2001. szep-
tember 15-én (szombaton) tartja
III. szakmai tanácskozását a
Közép-Európai Egyetem (CEU)
Konferencia Központjában, neves
elõadók részvételével. A rendezvény
díszvendége Richard M. Stallmann
(USA), a szabad programok guruja,
a GNU atyja és a Free Software
Foundation alapítója.
A tanácskozás területén kiállítás és vásár is
helyet kap. A központi témák a szabad forráskódú
programok, valamint a GNU/Linux lesz.

Az érdeklõdõk a következõ témakörökben
hallgathatnak elõadásokat:
– GNU/Linux-rendszerfelügyelet,
– biztonság,
– programozás GNU/Linux-rendszereken,

– multimédia és grafika,
– magyarítás,

– GNU/Linux a cégeknél.
A tanácskozás napján a helyszínen sajtótájékoz-

tatót is tartunk Richard M. Stallmann részvé-
telével, ezért a szakújságírókat is szeretettel várjuk.
Elõzetes bejelentkezést a

� konf2001@lme.linux.hu címen fogadunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

III. GNU/Linux Szakmai Konferencia

Mészáros Ferenc
(francz@linuxvilag.hu)
programozómatematikusként több
cégnél gépközeli programozással
foglalkozott, jelenleg a Linuxvilág
munkatársaként dolgozik. Szereti

a társaságot, a táncot; lányával szívesen vitorlázik,
lovagol és kirándul.
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