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Leslie Proctor
(lesproctor@yahoo.com) a .org közösség
tevékeny résztvevõje, a világ számos .org
szervezetében tanácsadóként
tevékenykedik.

.org-figyelõ

Rövid hírekSzabad Program Alapítvány Európai (FSF Europe)
Az Európai Szabad Program Alapítvány
� http://www.fsfeurope.org/, a bostoni
(Massachusetts) székhelyû Szabad Program
Alapítvány (FSF) bejegyzett testvérszervezete.
A MandrakeSoft 2500 euróval támogatta a
szervezetet.
Köszönjük a MandrakeSoftnak a támogatást,
mellyel a felmerülõ költségeinket fedezni tudjuk
– mondta Georg C. F. Greve, az FSF elnöke.
Reméljük, hogy a jövõbeni tevékenységünkhöz
jó együttmûködést, tudunk kialakítani a Szabad
Programok és a GNU/Linux érdekében.
Az FSF Europe jelenleg is fejlesztés alatt áll.
Márciustól elkezdték a munkát Németország-
ban, Franciaországban, Svédországban

és Olaszországban. Más európai országokban
(Anglia, Belgium, Hollandia és Spanyolország)

röviddel ezután jelenik meg. Reméljük hazánk is
hamarosan beléphet az alapítvány tagjai sorába.

A GIMP
A GIMP (GNU Image Manipulation Program)

ingyenesen elérhetõ program (lásd még a Linuxvilág
február-március számának 86. oldalán, illetve a 68.

oldalon), mely kitûnõen használható egyszerû rajzprogram-
ként, kiváló minõségû fotóretusálóként, kötegelt feldolgozáshoz,

nagytömegû leképezõrendszernek, képátalakítónak és így tovább…
Nemrégiben megjelent a legújabb megbízható változat, az 1.2,
melyet a � http://www.gimp.org/-ról lehet letölteni.
A GIMP tavaly elnyerte a Linux Közösség leghasznosabb irodai
programja díját Münchenben, a Systems 2000 rendezvényen. Carey

Banks, Marc Lehmann és Simon Budig vette át a díjat – a háromezer
márkáról kiállított csekket.

KDE
KDE � http://www.kde.org/ kibocsátotta az Xparts csomagot, melyet
Matthias Ettrichm, Simon Hausmann és Lars Knoll írt. Ez kibõvíti
a Kpartot, képessé teszi külsõ elemek beágyazására. Az Xparts
együttmûködési lehetõséget biztosít a fõ Unix/Linux eszközkészletek
és alkalmazások között, mint amilyen például a Mozilla. A csomag-
gal lehetõség van arra, hogy a Mozilla megjelenítõ motorját (Gecko)
használjuk a Konquerorban a KHTML helyett. Ezt futásidõben, egy
párbeszédablakban állíthatjuk be, a Konqueror megváltoztatása nélkül. 
Az Xparts lehetõvé teszi bármilyen területen dolgozó Unix- és
Linux-fejlesztõ számára, hogy KDE-elemeket készítsen – mindegy,
melyik eszközkészletet vagy környezetet használja.

Egy induló rovat elsõ megjelenésekor
általában az író bemutatkozik – Helló,
a nevem Leslie, és én leszek a rovat-
szerkesztõ – és kijelöli a számára
kívánatos témakört – Üdvözöl a 
.org-Figyelõ! A fejlesztések és irány-
zatok nyomon követésével kívánunk
foglalkozni. Nagyító alá veszünk
egy-egy .org-ot vagy megvitatjuk
az irányzatokat, esetenként rövid
híreket jelentetünk meg. Tényleg,
ki vagyok én, hogy ellenálljak
ennek a nemes hagyománynak?
Tehát, üdvözöl a .org-Figyelõ!
Mindenekelõtt, amirõl beszélni
fogok, nagyon-nagyon kézenfekvõ,
a GNU/Linux .org közösség története
egyben a Linux története is. A fejlesz-
tések és irányzatok nyomon követése 
– folyjék az bárhol, bármilyen kis 
csoportban – létfontosságú, mert számos
kitûnõ újítás a .org-okból jön.

A Linux Greenhouse
A Linux Greenhouse
� http://www.linuxgreenhouse.org/ „virtuális
inkubátorként” jellemzi magát. De ne hagyd, hogy
megijesszen az „inkubátor” szó. A Linux Greenhouse
teljesen különbözik azoktól, melyeket nemrég tûz alá vettek.
Indulásképpen, ez egy nonprofit szervezet, mely nem fizettet tagsági
díjat, valamint nem igényli saját tõke kockáztatását sem. Sok
tekintetben a Linux Greenhouse sokkal inkább egy laboratórium,
mintsem inkubátor.
A csatlakozni kívánó cégeknek, illetve projekteknek nyílt forrás-
kódú programokat kell használniuk, valamint magas színvonalúnak
kell lenniük. Ha e követelményeknek eleget tesznek, kapcsolatba
léphetnek Linuxon alapuló különféle üzleti megoldások vezetõivel.
A Linux Greenhouse feladata, hogy létrehozzon egy olyan befek-
tetési és fejlesztési bank- , marketing- és PR-vezetõkbõl álló cso-
portot, mely hajlandó egy kis idõt és szakértelmet ajándékozni a
többi Greenhouse-résztvevõnek. A cél az, hogy a részt vevõ cégek
hozzáférjenek olyan erõforrásokhoz is, melyeket a kezdeti idõszak-
ban elég nehéz elérni. Ezen túlmenõen, a vállalati vezetõknek
elõnyös helyzetet teremt arra, hogy hasznos szövetséget kössenek
kicsi, de magas színvonalú cégekkel, melyek eddig kívül estek a
látókörükön.
Az elsõ Linux Greenhouse osztálytalálkozó – mely egy hétig tar-
tott – Korea fõvárosában, Szöulban volt a Global Linux 2000
rendezvényen. Belga, kínai, angol, finn, francia, német, koreai, 
svéd és amerikai cégek és projektek vettek részt. A rendezvény
témaköreibõl: Linux-alapú intranetek Kínában, egy francia cég 
által fejlesztett kifinomult Linux-alapú környezet kézi eszközökhöz
és webtervezõ rendszerhez, egy svéd projekt bemutatása, mely
Linuxot tanít továbbtanuló diákoknak. A 2001. osztályt áprilisban
választják ki (a jelentkezési lap február közepétõl a Hálóról
elérhetõ).

Üdvözlet
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