
lõször is nézzünk körül a házunk táján: ha van Macin-
tosh gépünk (ugye, van? És a ROM-ot nem törvényte-
lenül használjuk!), akkor programok is tartoznak hozzá

– hajlékonylemezen, CD-n vagy bármilyen adathordozón.
Válasszuk ki az áldozatot, és kezd-
jünk neki a telepítésnek. Elõtte
azonban nézzük meg, milyen fájl-
formátumokkal lesz dolgunk: .hqx,
.bin és .sit. Én abba a csapdába
estem, hogy a pillanatnyilag leg-
frisebb Stuffit Expander csomag-
kezelõ nem kezelte megfelelõen a
csomagokat, ahhoz azonban, hogy
egy újabb változatot telepítsek, szin-
tén mûködnie kellett volna, de nem
tette! Mit csinál az ember a 22-es
csapdájába esve? Feltalálja magát!
Kerestem egy programot Linux alá,
amivel ki tudtam bontani a csoma-
gokat (ezen a címen megtalálható:
� http://www.stuffit.com/stuffit/linux/). Ezek után már rendel-
keztem egy „normális” Stuffit Expanderrel, úgyhogy folytat-
hattam ámokfutásomat az almák között.

Programok beszerzése
Természetesen akkor van a legkönnyebb dolgunk, ha meglévõ
programjainkat telepítjük az emulátorban. Némelyik program
sokkal gyorsabban fog futni, mint azt jó öreg gépünkön meg-
szoktuk (ha még emlékszünk rá, milyen sebességgel is futottak
azon). A programok tárháza szinte végtelen, és biztosan min-
denki tudja, hogy ezeken a gépeken is futottak a profi DTP-s
programok korábbi változatai, mint például a QuarkExpress,
az Adobe-programok. Ezek ingyenesen sajnos nem érhetõk el,
bár igazándiból nem értem, hogy miért nem lehet ezek régebbi
változatait – akárcsak a MacOS 7.5.3-ast, illetve a 7.5.5-ös
frissítést – szabadon letölthetõvé tenni.
Az ingyenesen letölthetõ programok weblapjai a Kapcsolódó

címek alatt találhatóak. Viszonylag sok program fellelhetõ az
Interneten (bár többnek nem sok értelme van azon kívül, hogy
fut). Elsõ nagy kedvencem a Car Care For The Beginer 1.1-es
program (kezdõk autóápolási kézikönyve) Ez számos érdekes-
séggel szolgál az újdonsült autótulajdonosoknak. Megtudhat-
juk, mibõl áll az autó, miként mûködnek a különbözõ részei,
illetve kapunk egy áttekintõ hibaelhárítási útmutatót is (igaz,
csak angolul). A másik nagyon kedves program a Paragon

Poker Suite kártyajáték. Letölthetõ változatának sajnos nem
minden része használható, de 10 dollárért hozzájuthatunk
a program többi részéhez vezetõ kulcsokhoz. Ez a program
beszél, méghozzá úgy, hogy nyomon követi a játékosokat, és
mindent hangosan is közöl: ki emelt tétet, ki dobta be a lapo-
kat, ki hány lapot cserélt. Az elején jópofa ez a hangos játék,
huzamosabb ideig játszva azonban szerintem mindenki letekeri
a hangerõt. A következõ játék a népszerû Mahjongg egyik
képviselõje, ami A Szelek Játéka (The Game Of The Winds)

nevet viseli. Kellemes, csak egy kicsit szemrontó játék.
A Musashi 3.4.1 remek levelezõprogram. Támogatja a többfel-
használós módot, több postafiókot kezel egyszerre, úgyhogy aki
emulátorból szeretne levelezni, hát hajrá! A SonoSoft oldaláról

több programot is letölthetünk.
A grafikai programok listáját a
PICStationnel kezdem, ami kitûnõ
képnézegetõ alkalmazás: képes
megjeleníteni  a Photoshop, JPEG,
TIFF, PICT, SGI, TARGA, BMP,
PNG formátumokat. Olyan alap-
vetõ képfeldolgozási mûveletekre
is használható, mint az átmére-
tezés, a forgatás, a kontrasztállítás,
de kötegelt feldolgozásra is kiváló.
A PrintToPDF programot az
állományok PDF fájlba történõ
nyomtatásához használhatjuk, így
könnyedén készíthetünk Acrobat
Reader által olvasható fájlokat.

Kellemes játékszer a World Clock Deluxe: akár 24 különbözõ
órát is kirakhatunk az asztalunkra, így követve nyomon a
világban az idõ múlását.
Az alábbi programok, azt hiszem, nem igényelnek
magyarázatot:
• Apple Quicktime 4.0
• Real Player 5.0
• Netscape Communicator 4.08 
Mindezeket látva úgy gondolom, immár senkinek sem kell régi
számítógépe ellátatlanságáról panaszkodnia. Miközben ezt
a cikket írtam, azon törtem a fejemet, vajon mi lehet az az erõ,
ami az embereket a még újabb, még nagyobb gépek és progra-
mok felé hajtja? Erre akkor kaptam meg a választ, amikor oda-
ültem egy Macintosh Quadra 605-ös gép elé és megpróbáltam
olyan sebességgel dolgozni, mint a 1,2 GHz-es laptopomon
MacOS 7.5.5-öst emulálva. Nos kérem szépen, az eredmény és
a látvány meglepõ volt, úgy éreztem magam, mintha zselében
számítógépeznék.
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Programok telepítése almára
Nézzük, milyen programokat is tudunk a jó öreg Mac gépre telepíteni!

Szaktekintély

E

Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu)
a Linuxvilág szakmai és CD-szerkesztõje. 
Szabadidejében szívesen mászik hegyet
és kerékpározik.

Kapcsolódó címek
� http://guide.apple.com/
� http://www.macoszone.com/
� http://www.ancodia.com/software/picstation/
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