
Móka és kacagás
Sokan panaszkodtak, hogy
keveset foglalkozunk a játé-
kokkal, sõt egy rendszer nem
is igazi rendszer, ha nem le-
het rajta jóízût játszani. Hi-
szen már az iskolában is azt
tanítják, hogy könnyedén,
vidáman kell venni az élet-
ben elénk kerülõ akadályo-
kat. Régebben egy-egy játék
erejéig kitekintgettünk a
„száraz” szakmai világból, de
most külön csemegéket nyúj-
tunk át játékos kedvû olva-
sóinknak! A 74. oldaltól kez-

dõdõen ugyanis egy egész kis mellék-
letnek beillõ rész foglalkozik a linuxos
játékokkal. Sõt még Marcel is kiruccan a
fogadó nyugodt világából egy kis köny-
nyed fénymotorozásra (68. oldal). Sze-
rencsés egybeesés, hogy a Gentoo is
most erõsített be a linuxos játékok
területén.
De nem csupán a kikapcsolódás oltárán
feláldozott idõ eltöltésének minõségi
színvonalával foglalkozunk e hónapban.
Ahogy már megszokhattuk, találkozunk
több rendszergazda-nevelõ cikkel is.
Nagy örömömre méltó testvért találtunk
dr. Büki András cikke mellé (Héj-
programozás, 2. rész, 59. oldal), ami a
szabályos kifejezéseket mutatja be
(40. oldal). No igen, a már klasszikus
idézet a klasszikustól: /(bb|[^b]{2})/.
A cikkek között a Vezérfonal e hónap-
ban a rendszermag, ezen a területen is
sok érdekeset igyekeztünk belekana-
lazni ebbe a nyolcvanegynéhány oldal-
ba. A 21. oldalon kezdõdõ cikkében
Robert Love igyekszik nekünk röviden
bemutatni, hogy milyen újdonságokat
várhatunk a 2.6-os sorozattól, de foglal-
kozunk még a titkosító API-val (32.
oldal), a magmódú programokkal (29.
oldal) és a 2.5-ös beállításával (26. oldal)
is. A témát pedig egy érdekes kitekintés
zárja, aminek révén a fájlrendszerek

világába kukkantunk be. 
Ez utóbbi témával kapcsolatban ismét
egy nagyon nehéz magyarítással kap-
csolatos kérdésbe futottunk, ez pedig
a stackable filesystem, de errõl részlete-
sebben az elõzõ oldalon lévõ szótárol-
dalon írok.
Mindig örömömre szolgál, ha valami-
lyen ügyes megoldást mutathatunk be.
E hónapban is sikerült ilyeneket
közzétenni. Az elsõ, ami igazából egy
külön „világ”, a mikrovezérlõk progra-
mozásával kapcsolatos, rejtelmeibe
Havránek Ferenc vezet be bennünket
(37. oldal). De hasznos megoldást mutat
be – igaz, egy teljesen más területrõl –
Fülöp Balázs is a 64. oldalon. És egybõl
utána következik Kolcza Péter cikke a
házi multimédia könnyed megvalósí-
tásának lehetõségeirõl.

Vállalatirányítási rendszerek
A több hónapja rágcsált téma nem halt
el, az ötleteket továbbra is gyûjtjük!
E hónapban a GKM és az IHM által kiírt
két pályázatról szóltam. Érdekes össze-
hasonlítani, hogy a két különbözõ szem-
pont szerint mûködõ minisztérium
mennyire másként ír ki egy ilyen pályá-
zatot. És fõleg, hogy mennyire másként
állnak hozzá a nyílt alapú rendszerek-
hez. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy
az IHM pályázati kiírásából szinte üvölt,
hogy a pályázó nyílt rendszerekben
nem is gondolkodhat. 
Talán abból is egyértelmûen következik
ez, hogy a megpályázható rendszer
mögött nem elég, hogy cégnek kell
állnia, de a cég tavalyi (rendszereladá-
sokból befolyt) bevétele meg kell haladja
a százmillió forintot. Nos, ha jól tudom,
pont annyi ilyen cég van jelen a hazai
piacon, ahány ezeréves tölgy az Asto-
rián. Csendben reménykedem csupán,
hogy jövõre több tucat olyan megoldás-
szállító legyen szent hazánkban, akik
nyílt rendszerekbõl ekkora bevételt
könyvelhettek el.
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