
Elõzõ számunkban igen ko-
moly arányban a gyakorló
rendszergazdáknak kedvez-
tünk, ezt a „kilengést” szeret-
nénk most egy csöppet jóvá
tenni. Természetesen, ez nem
azt jelenti, hogy a májusi
számban nem talál érdekessé-
get egy gyakorló szakember!
A programozóknak kívánunk
kedveskedni két fordító be-
mutatásával is (a GCJ a 39. ol-
dalon, az Intel fordítója a 42.
oldalon mutatkozik be), és
természetesen a webes eszkö-
zöket bemutató Kovácsmû-

helyben is találhatunk két érdekes cikket.
Sokan vannak, akik eltájékozódnak a
GNU/Linux világában, de hálózati meg-
oldásként még nem használták. Nekik
szól Dobbantó rovatunkban három cikk
is: Fülöp Balázs egy életképes levélki-
szolgáló telepítését mutatja be (Postfix
és Cyrus, 58. oldal), Garzó András a win-
dowsos ügyfeleket kiszolgáló Samba
rendszerbe enged betekintést (A Sambá-
ról röptében, 62. oldal), Csontos Gyula

pedig a hordozható gépek hálózati beál-
lítását megkönnyítõ módszert ismertet
(Laptopnet, 64. oldal).
Hozzáfûzöm, mindig is fura dolog a
kezdõk számára, hogy egy feladatot
olyan rengeteg különbözõ módon old-
hatnak meg. Miért nincs egy egyszerû és
hatékony megoldás egy ilyen általános
feladatra, mint például a több hálózat-
hoz is csatlakoztatható laptopok beállí-
tása? Ha tovább gondolkodunk, rájö-
vünk, hogy az, ami az egyik felhasználó-
nak hatékony, a másiknak csak nyûg.
A legjobb talán az volna, ha egy Vállal-
kozó Szellem felvállalná, hogy ír egy
mindenki igényét kielégítõ programot
(úgy, hogy az minden Linux alatt mû-
ködjön), majd karbantartja azt. Igen ám,
de általában az a helyzet, hogy több
V. Sz. is jelentkezik egyszerre, mind-
egyik elkezdi a saját kis világmegváltó

programját, mindegyik programnak
lesznek jó és rossz tulajdonságai, erõs-
ségei, hiányosságai. A világ pedig majd
választ, hogy „melyik a használható”.
Rengetegszer találkozunk olyan progra-
mokkal, melyek korábban különálló
csomagok összevonásából jöttek létre,
vagy a fejlesztésüket leállították, mert
egy másik csomag tudásban felülmúlta,
versengeni pedig értelmetlen volna.
Ez tehát a nyílt fejlesztések menete. Igaz,
hogy sokszor párhuzamosan fejlõdnek
azonos feladatú programok, de vagy van
rájuk igény, vagy idõvel átadják a helyü-
ket ügyesebb testvéreiknek. És néha
elõfordul, hogy nagyon sokáig dolgoz-
nak egymás mellett hasonló képességek
kifejlesztésére a csoportok. Nem kell
messze mennünk példáért, ott vannak
a felhasználói felületek. Szomorúan
csóváltam a fejem, amikor linuxos szak-
emberek szinte ölre mentek, például a
KDE vagy a Gnome érdekeit védve.
Még inkább elszomorított, mikor rend-
szeresen találkoztam olyan programok-
kal, amelyek csak KDE vagy csak Gnome
alatt voltak képesek (hajlandóak?) futni.
Ezt a témakört kívánja körbejárni Marco

Fioretti a 20. oldalon kezdõdõ „A nagy
egyesített munkafelület” címû cikkében.
De ezek a versengések eltörpülnek a
fizetõs termékek közötti kíméletlen ver-
seny mellett, gondoljunk csak a komoly
pénzekbe kerülõ vállalatirányítási rend-
szerekre! Tudom, tudom, már többször
szóltam ezzel kapcsolatban, így nem kell
részleteznem rózsaszín jövõképemet.
Szerencsére nem vagyok egyedül az
elképzelésemmel, és – talán egy kicsit
elhamarkodva, de – már közel érzem
az idõt, amikor egy linuxos szakember
a „fájlkiszolgáló, FTP-kiszolgáló, adatbá-
zis-kiszolgáló, webkiszolgáló telepítése”
mellé ugyanilyen könnyedén odaírja:
„átfogó vállalatirányítási rendszer tele-
pítése”. Aki nem hiszi, olvassa el a
10. oldalon kezdõdõ cikket!
Jó Linuxozást kívánok!
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