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Vezérfonal

alán túlzás nélkül állíthatom,

hogy történelmi jelentõségû

események szemtanúivá válha-

tunk. A nyílt forrású fejlesztések ered-

ményeképpen minden igényt kielégítõ,

a Microsoft monopolhelyzetét megdön-

teni látszó, de mindenféleképpen jól

használható választási lehetõséget kí-

náló programok jelennek meg a piacon.

Miközben a fél világ a jelenlegi antitröszt

per útján történõ megdöntésére törek-

szik, addig a nyílt forrású fejlesztések

nem is kicsiny hatékony közössége sorra

készíti el több rendszeren is jól használ-

ható alkalmazásait. A jelenlegi fejleszté-

sek lezártával pótolták a Linux és a Unix

világának nagy hiányosságait. Egymás

után jelennek meg a minden igényt kie-

légítõ termékek, például a Mozilla web-

böngészõ, az AbiWord keresztfelületû

szövegszerkesztõ, valamint az Open-

Office.org irodai csomag. A jelentõs

fejlesztésekbõl „nem” meglepõ módon

hazánk fiai is kivették részüket, például

a mindentudó videolejátszóéból, és az

egyelõre még fejlesztõi szakaszban lévõ

MPlayer elkészítésében is tevékenyked-

tek (lásd még sorozatunkat a 68. oldalon).

OpenOffice.org 1.0.0
E havi korongunk kiemelt helyét az

OpenOffice.org 1.0.0 foglalja el. A 2000

év júliusi Sun Microsystems bejelentés és

az azt követõ StarOffice forráskódjának

kiadása után alig telt el két esztendõ,

amikorra is az OpenOffice.org Project

elkészítette végleges, minden igényt kie-

légítõ irodai csomagját. A nyílt forrású

irodai alkalmazás részét szövegszerkesz-

tõ, táblázatkezelõ, bemutatókészítõ, raj-

zoló és egyenletszerkesztõ képezi.

A StarOffice 5.2 egyes elemeit eltávolítot-

ták, például az összevont asztalt, a leve-

lezõt, a naptárat és az ütemterv-kiszol-
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véleményezés céljából letölthetõ. Annak

ellenére, hogy a webböngészõ kódját

lezárták, több figyelemreméltó újdon-

sággal is találkozhatunk. A Mozilla

Composer eszköz újdonsága a Publis

Settings, amely lehetõvé teszi a szer-

kesztett HTML-dokumentum egyetlen

gombnyomással történõ mentését a

webhely megfelelõ könyvtárába. Helyet

kapott a Download Manager, mely

a Tools menüpontból érhetõ el. A betû-

kezelés újdonsága a beállítható leg-

kisebb betûméret, így többé nem kell

mikroméretû betûtípusokkal találkoz-

nunk a böngészés során. A fejlesztés

jelenlegi állása szerint elõreláthatólag

még a Mozilla 1.1 július végi megjele-

nése elõtt kiadásra kerül az 1.1 alfa- és

a próbaváltozat. A böngészõ a koron-

gunkon megtalálható tar.gz és rpm-

csomagok segítségével telepíthetõ.

Webmin
A Webmin kiválóan alkalmas a rendszer-

gazdai teendõk ellátására. Kiemelkedõ

sajátossága, hogy a Linuxszal még csak

most ismerkedõk számára is könnyen

használható, emellett jól áttekinthetõ

képet kapunk rendszerünkrõl és annak

állapotáról. A háttérben futó Linuxot

képes a maga nagyméretû és üzembiztos

mivoltában megjeleníteni. A támogatott

operációs rendszerek között szerepel

a Red Hat, a Caldera, a SuSE, a Mand-

gálót. Az irodai csomag nagymértékben

együttmûködik az MS Office-szal, így

képes a legtöbb jelenleg elterjedt doku-

mentumtípus kezelésére, például a Mic-

rosoft Word 95/97/2000-esekére, az Excel

5.0/95/97/2000-esekére és a PowerPoint

97/2000-esekére is. A GPL felhasználási

szerzõdésnek köszönhetõen mind az

otthoni, mind az irodai felhasználók tet-

szõleges számú számítógépen és teljesen

ingyen használhatják. A program Linux,

Solaris és Microsoft Windows 9x/NT/2000

operációs rendszereken futtatható. Az

1.0.0 változatszámmal rendelkezõ Open-

Office.org újdonságokat nem, viszont

számos hibajavítást tartalmaz. CD-mel-

lékletünkre a magyar helyesírás-ellenõr-

zõvel (Myspell hu_HU 0.8) együtt került

fel, mely, igaz, még nem teljes, azonban

több kellemes meglepetést is tartogat

a StarOffice 5.2-rõl vagy a bármely más

irodai alkalmazásról átállni kívánóknak.

A helyesírás-ellenõrzõben végrehajtott

hibajavításoknak köszönhetõen szemte-

lenül gyors, míg a szótár tartalma rend-

kívül fejlett lett. Az ellenõrzés teljességét

az OpenOffice.org biztosítja, mely a

641D változattól kezdve az összetett

szavak írását is helyesen kezeli. A fent

említett hibajavítások és újdonságok

eredményeképpen az OpenOffice.org

1.0.0. irodai csomag és a hozzá tartozó

Myspell helyesírás-ellenõrzõ telepítése

minden felhasználó számára ajánlott.

Mozilla 1.0 RC1
Négyéves fejlesztés végeredményeként

megjelent a Mozilla 1.0 Release Candi-

date változata. A Mozilla nyilvános

forrású fejlesztõi közössége az 1988-ban

közzétett Netscape-forráskód alapján

jött létre. A Mozilla Organization jelen-

leg az utolsó simításokat végzi a 1.0-s

Release Candidate-változaton, mely

a Mozilla.org oldaláról kipróbálás és
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rake, a MSC Linux-, a Unix-változatok

és a Solaris. Telepítése rendkívül egy-

szerû, akár az rpm, akár a tar.gz formá-

tumot választjuk. Az elsõ indítás a

bármely böngészõnek megadott URL

� https://localhost:10000/ segítségével

történik. A Webmin beállítása menüpont

alatt változtathatunk az elérési címen,

a kapucímen, valamint korlátozhatjuk

azokat az IP-címeket, amelyekrõl enge-

délyezzük a Webminhez történõ kap-

csolódást. Használandó nyelvként érde-

mes a magyart választani, mivel csak-

nem a teljes kezelõfelület és a modulok

is honosítva lettek. Ezután következhet

rendszerünk beállítása, amit a Rendszer,

a Kiszolgálók, a Hálózat és a Hardver

menüpontok alatt végezhetünk el.

X-CD-Roast
Az X-CD-Roast az egyszerû CD-írást

teszi lehetõvé Linux alatt. Több parancs-

soros programot, mint a cdrecord és

az mkisofs egyesíti egy jól kidolgozott

grafikus felhasználói felület alatt. Továb-

bi elõnye a CD-írók Burn-Proof támoga-

tása, amely a feldolgozandó adatfolyam

megszakadásából eredõ hibás CD-k

írását akadályozza meg. Ezenkívül a

cdrecord egy belsõmemória-átmeneti

tárral (FIFO) is rendelkezik, melynek

méretét célszerû a CD-író átmeneti

táránál jóval nagyobbra állítani. Támo-

gatja a DAO (tökéletes másolatot készít

az eredeti CD-rõl) és a TAO (a CD-t

sávonként másolja 2 másodperces szü-

net közbeiktatásával), valamint a TAO

zero pregap (sávonkénti másolás szünet

nélkül) írási módokat. Képes olvasni

a nyers-CD-k tulajdonságait, például

a befogadóképességét, az ajánlott és a

legmagasabb írási sebességét. Teljes körû

CD-RW-támogatással rendelkezik, az

írás mellett törölhetõ az egész CD vagy

csak a tartalomjegyzék, egy sáv adatai,

az egész sáv és az utolsó session adatai

is. A fájlokat képes röptében vagy a sok-

kal biztonságosabb lemeznyomat (ISO)

elõállítása után felírni. Támogatja az ISO

9660 (DOS), a Rock Ridge (Unix) és a

Joliet (Windows) fájlrendszert. A segít-

bizonyos helyzetekben lehetõvé teszi

a nagyobb teljesítmény elérését. A fela-

datok kiszolgálására ezentúl több lehe-

tõség is a rendelkezésünkre áll: a végre-

hajtási szál (thread), amelynek kisebb

az erõforrásigénye, és az eddig is alkal-

mazott folyamat- (process) kezelés.

Beállítását több grafikus felülettel ren-

delkezõ eszközzel is elvégezhetjük.

Választhatunk a Comanche, a Mohawk,

a Linuxconf és a Webmin beállítóalkal-

mazások közül.

Aria
Már Linuxhoz is egyre több és jól hasz-

nálható letöltéskezelõ programot készí-

tenek. A legújabb fejlesztések eredmé-

nyeképpen megjelent az Aria 0.10-es

alkalmazás. Az igencsak alacsony válto-

zatszám senkit ne tévesszen meg 

– a program tud annyit, sõt többet is,

amit divatos külsõvel rendelkezõ társai.

A program ismeri a HTTP-, a HTTPS- és

az FTP-protokollokat. Képes proxykiszol-

gálóhoz kapcsolódni akár a felhasználó-

név és a jelszó megadásával, és párhu-

zamos letöltésekre és a megszakadt letöl-

tések folytatására is alkalmas. Magyar

nyelvi támogatással ugyancsak rendel-

kezik, így saját rendszerünk LANG beál-

lításai alapján dönthetjük el, hogy

magyar, illetve angol nyelven társalog-

jon-e. A letöltéskezelõktõl nem megszo-

kott, de a program tudását rendkívül

hasznos kiegészítéssel látták el. Szeren-

csére egyre több kiszolgálón teszik lehe-

tõvé a letöltött anyag ellenõrzését a CRC

vagy az MD5 fájl segítségével. Az Aria

ennek az ellenõrzõ számsornak a segít-

ségével önmûködõen ellenõrizni tudja a

letöltött anyagot, és képes jelezni azt is,

ha letöltés közben megsérült. A program

támogatja a húzd és dobd (Drag ’n

Drop) módszert, így a letöltésre szánt

fájlt egyszerûen csak be kell dobni az

erre a célra kialakított kosárba.
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ségével ezenkívül rendszerindításra

alkalmas korongot (bootimage) hozha-

tunk létre, míg a több menetben írhatóra

(multisession) készített lemezek írását

bármikor folytathatjuk.

Opera
Elérhetõ az Opera 6.0 Linux második

próbaváltozata. A böngészõ szemláto-

mást gyorsabb lett, és a betûkezelés

újdonságaként beállítható a legkisebb

betûméret nagysága. A rengeteg hiba-

javításnak köszönhetõen sokat javult

a dokumentumkezelése, illetve a bõvít-

mények támogatása. A jelenlegi változat-

ban javítottak az ázsiai és a kínai nyelvek

támogatottságán, így a végleges linuxos

változattal remélhetõleg mind az ázsiai,

mind a kínai weboldalak tökéletesen

megjeleníthetõek lesznek. Az Opera 5

linuxos változatát eddig több mint egy-

millió alkalommal töltötték le, azonban

az új nyelvi támogatással a norvég cég

nem kis piac meghódítását vette célba,

ami valószínûleg népszerûségének

ugrásszerû növekedéséhez fog vezetni.

Apache 2.0.35
Megjelent a népszerû Apache Web

Server régóta várt második nemzedék-

beli, üzembiztos 2.0.35-ös változata.

Az Apache Project által fejlesztett és kar-

bantartott HTTP-kiszolgáló igen sokrétû,

szabad forrású és ingyenes alkalmazás.

A webkiszolgáló megjelenését a 2000 év

végére tervezték, de az elsõ próbavál-

tozata csak 2001 áprilisában jelent meg.

Az új változat egy teljesen új program-

szerkezet alapján lett fejlesztve, amely
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