
Beköszöntõ
Bátran állíthatom, hogy az októberi lapszám a Linux-

világ életében egyfajta mérföldkõ.

Mint azt olvasóink közül nyilván már sokan tudják, néhány

hónapja azzal a kéréssel fordultunk a magyar linuxos kö-

zösséghez (�www.linuxvilag.hu/szerzoknek), hogy segítse-

nek nekünk megújítani a lap arculatát azzal, hogy cikkek

formájában átadják megszerzett tudásuk egy-egy darabká-

ját a többieknek.

A változás tulajdonképpen már a szeptemberi számon is

világosan látszott, hiszen számos új, a leghatározottabban

tehetséges szerzõ bukkant fel benne. Az a lapszám, amit az

olvasó most a kezében tart attól olyan különleges, hogy ezt

– a kernelhírektõl eltekintve – már kizárólag magyarok írták.

Amikor nyár elején szervezni kezdtem ezt az akciót, a lel-

kem mélyén tulajdonképpen éreztem, hogy ennek a dolog-

nak mûködnie kell. Biztos persze nem lehettem benne,

már csak azért sem, mert a nyár valahogy nem a „kirobba-

nó aktivitás” idõszaka. Ha júniusban valaki azt mondja

nekem, hogy októberre nemhogy egy teljes lapszámot

„összehoznak” a magyar szerzõk, hanem számos cikket

várakoztatni kell, mert egyszerûen nem fér bele a 82 oldal-

ba, valószínûleg jót derültem volna rajta.

Az egész stáb nevében köszönöm nektek!

Folytassátok!

Büki András

Most pedig lássuk, mit olvashatunk októberben.

Az aktuális kernelhírek után megtudhatunk néhány pikáns

részletet kiválasztott pingvinünk, Tóbiás  szerelmi életérõl.

(Csak 18 éven felülieknek!) Aztán hogy Szy György fõszer-

kesztõnk kérésének – miszerint minél nagyobb számban

jelenjenek meg lányok a lapban – is eleget tegyünk,

a Magyar Linux Dokumentációs Projekt kapcsán a nõk

és a Linux kapcsolatáról lesz szó.

A „Fejlesztõi sarok” rovatban két régi szerzõnk, Fülöp Balázs
és Komáromi Zoltán folytatja a még az elmúlt korszakban

megkezdett sorozatát (Java és PEAR).

Aztán egy körkép következik a legnépszerûbb Linux
terjesztések közül néhányról. A tervek szerint ezt a témát

a következõ lapszámokban még újra elõvesszük. 

A jelenlegi menü: System Rescue CD, Ubuntu, Slackware,

Frugalware, blackPanther OS.

Medve Zoltán a szerverszobák hõmérsékletének mérésére

mutat be egy kissé talán rendhagyó, de mindenképpen

olcsó megoldást, Sütõ János pedig a spamszûrõk mûködé-

sének alapjait tekinti át.

A „Grafika, multimédia” rovatban folytatódik a Blender
(Szalai András), a PoVRay (Auth Gábor) és az SVG
(Novák Áron) sorozat, illetve megtudhatjuk, hogyan készít-

hetünk „óriáspókos-sikongatós” horrorfilmet Blenderrel
(Szabó Péter).

Végezetül egy vállalati levelezõrendszer kialakításába

kaphatunk betekintést Pallos B. Richárd segítségével.

Kellemes olvasást kívánunk!
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