
inden terméknek megvan a
maga életciklusa. Elõbb-utóbb
minden felett eljár az idõ. Még

a szerelemnek is múlnia kell, ahogy Zorán
mondta. Hogy mi köze van a szerelemnek
a számítástechnikához? Nagyon is sok!
Mi alapján döntünk, amikor két számunkra
ismeretlen termék között kell választanunk?
Egyéni érzéseink döntik el a kérdést. És
amikor az operációs rendszerek között kell
választanunk?
Itt már összetettebb a helyzet, hiszen fontos,
hogy használni tudjuk, ehhez pedig két
fontos feltételnek kell teljesülnie: egyrészt
meg kell ismernünk, másrészt képesnek kell
lennie azon feladatok ellátására, amelyekre
szánjuk. Természetesen ha már ismerjük,
akkor sokkal valószínûbb, hogy választá-
sunk rá esik. Ezért is fontos, hogy odafi-
gyeljünk az oktatásra. Minél több rendszert,
irányt mutatunk meg a tanulóknak, annál
könnyebben találnak a céljainak megfelelõ
eszközt. Akit érdekel, hogyan látja egy
tanár a jelenlegi hazai helyzetet a Linux
és a közoktatás szemszögébõl, lapozzon
a 40. oldalra!
Rendben, nincs több Kaland-Játék-Kocká-
zat. A minap hallottam, hogy még a tavak-
nak is megvan a maguk életciklusa. Imádom
a Balatont, még most is, amikor egy-egy
hétvége alkalmával tízezrek támadják meg
a siófoki nagystrandot, de azt mondják,
haldoklik a mi drága tengerünk. Még küz-
dünk érte, de már csak ideig-óráig él.
Én azért reménykedem, nem szeretném
hiányolni azt a kellemes érzést, amikor az
autópályán elõttem és utánam is több kilo-
méteren keresztül csak boldog emberek
szoronganak kis bádogdobozokban. Bár ez
is nézõpont kérdése: a szembejövõk hülyére
röhögik magukat a sokakon. Könnyû nekik,
hûti õket a menetszél. Nem baj, fagy még
meg az õ tevéjük is!
Visszakanyarodva az újsághoz, kezdünk
kialakulni. A csapat nevében is köszönöm
mindenki véleményét, és igyekszünk is
igazítani a kínálaton. Sokan kérték, hogy
foglalkozzunk egy kicsit többet a webfej-
lesztéssel kapcsolatos kérdésekkel, nekik
szól négy cikkünk is, fõleg a PHP és a Java
háza tájáról. A PHP annyira érdekes téma,
hogy még egy könyvet is ajánlunk hozzá!
Igyekszünk a hálózatfelügyelõk kedvében
is járni, tovább foglalkozunk a csomagszû-
réssel, az egyszerûen kezelhetõ hálózati
munkaállomásokkal (linuxos terminálokkal),

sõt, két levelezõrendszerrel, a PostFixszel,
és a SuSE EMail Server II-vel. A rendszer-
gazdák nagy hasznát vehetik a Nessusnak,
mindenképpen ajánlom nekik is az 52. olda-

lon található cikk elolvasását! Az otthoni
felhasználókat szintén megörvendeztetjük
a multimédiához kapcsolódó cikkeinkkel,
egy játékleírással, valamint pár oldal erejéig
a Wine rövid ismertetõjével és így tovább.

Talán csak a beágyazott rendszerek szorul-
tak egy kicsit háttérbe. Sokan írták, hogy
nem tudják, mi az a beágyazott Linux. Nos,
egy lelkes fiatal készített egy háziasszonyok

számára is érthetõ linuxos eszközt (lásd az
1. és 2. képet)! A pontos leírás megtalálható
a � http://www.riverdale.k12.or.us/linux/
toaster/ címen.
De a lap életében más változások is történ-
nek. Például megváltozott az újság papírja.
Elõször nagyon féltem, hogy milyen vissz-
hangot kelt majd olvasóinkban, amiért nem
„csillogunk” annyira, de szinte csak elége-
dett véleményeket kaptunk.
Igyekszünk egyre több hazai cikket is
bezsúfolni a címlap alá. Kérek mindenkit,
ha van olyan téma, amely érdekli, írja meg
nekünk! És ami talán a legfontosabb,
személyi változások is történtek a lapnál!
Gyula végre elvállalta a lap szakmai szer-
kesztését, és én tudom a legjobban, hogy
komoly feladatot vett a nyakába; valamint
örömmel üdvözölhetjük csapatunkban Dér
Csilla olvasószerkesztõt. (Ha valaki ráér,
dobja meg õket egy „Szia” témájú levéllel
a Csontos.Gyula@linuxvilag.hu, valamint
a Der.Csilla@linuxvilag.hu címen.) 
Jut eszembe, most már nõuralom kezd kiala-
kulni, úgyhogy ezennel meghirdetem a leg-
jobb szõke linuxos viccpályázatot, nevezni
bármilyen viccel lehet, amiben a Linux is
szerepel! Külön kategóriát indítunk a szõke
nõket tartalmazó vicceknek! A pályázatokat
a vicc@linuxvilag.hu címre kérjük, ered-
ményhirdetés és a legjobb viccek gyûjte-
ménye a következõ lapszámban! De ne
olyan vicceket küldjetek, hogy „Mit csinál
egy szõke nõ két Linux feliratú
vasgolyóval…”!
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A szerelemnek múlnia kell…

Töprengõ

M
Bemegy az ürge egy irodába, hát látja, hogy egy nagyszõke lobonc lóg csak ki a számítógépbõl.– Elnézést, asszonyom, tudna segíteni?– Egy pillanat, csak átültetem a rendszermagot…

1.1.

2.2.

� http://www.linuxchix.org
Szy György
a Linuxvilág fõszer-
kesztõje, a Kiskapu
Kiadó vezetõje.
Mindenki véleményét
és levelét örömmel

várja az alábbi levélcímen:
Szy.Gyorgy@linuxvilag.hu  
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