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Szerencsen Linux-tábor
lesz. Az érdeklõdõk a nya-
ralás idõtartama alatt Linuxot tanulhatnak,
eközben családjuk is pihenhet. A táborról
bõvebb tájékoztatás és jelentkezési lap a
� linuxtabor.webhome.hu címen található.

Opera 5 végleges újdonságai
Megjelent az Opera 5 végleges változata
Linuxhoz. Ez a böngészõ méltán örvend
nagy népszerûségnek a linuxos táborban,
mivel kicsi, gyors és kevésbé érzékeny
a hidegre (nehezebben fagy!). Egyelõre 
a Java támogatást még nem oldották meg,

de várhatóan az is hamarosan belekerül.
Javascript, StyleSheet támogatása is meg-
felelõen fejlett. Használata közben ugyan
még mindig elõfordul egy-két kellemetlen
dolog – ilyenek például a popup ablakok,
amikor az összes ablak összeugrik –, de
ennek ellenére is nagyon jó programot
sikerült létrehozniuk a fejlesztõknek.
� www.opera.com

NetBSD tûzfal könnyedén
A �www.dubbele.com címen elérhetõ egy
NetBSD-alapú tûzfal. A telepítéshez csak két
hajlékonylemez és internet-kapcsolat szük-

séges. Miután a két
lemez anyagát letöl-
töttük és rámásoltuk
a hajlékonylemezek-
re elkezdhetjük a
telepítést. Figyelem,
ha nincs a rendszer-
ben támogatott háló-
zati kártya, akkor a
telepítõ hibaüzenettel
leáll! Ezzel a cso-
maggal bármilyen
régi kiszolgált szá-
mítógépbõl készíthe-
tünk tûzfalat, ehhez
legalább 386-os pro-

cesszor, 8 MB RAM, 40 MB merevlemez-
hely és két hálózati kártya kell.
� www.dubbele.com
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Hír-lelõ

Gnome CD Master 1.1.5
Ez a program mindent tud, amire egy audio-
CD másolásához szükségünk lehet.
A cdrdao programot használja, amivel 
CD-ket lehet egy az egyben kiírni a merev-
lemezünkre, mintegy lenyomatot készítve
róla és így minden az eredetivel megegyezõ
módon kerül át az új lemezre.

� http://cdrdao.sourceforge.net/gcdmaster/
� http://cdrdao.sourceforge.net/gcdmaster/
download.html

Mandrake Linux 8.0
A Mandrake Linux fejlesztõi a könnyû
telepíthetõséget és beállíthatóságot tartják
szem elõtt. Ennek szellemében fejlesztették
a 8.0-s változatot is.
Fõbb jellemzõi:
• Egyszerû és gyors grafikus telepítés

(körülbelül fél órát vesz igénybe).
• Önmûködõ alkatrészfelismerés és 

-beállítás. Kezdõk számára különösen
eszményi, érdemes azonban megnézni
a támogatott alkatrészek listáját. (A lista
elég széles, de nem minden alkatrész
támogatott.) A 2.4.3-as rendszermaggal
pedig USB, Infravörös és FireWire
eszközeinket is vezérelhetjük.

• Egyszerû rendszerkarbantartás a
Mandrake Control Center segítségével.

Felhasználói felületként választhatjuk a KDE
2.1.1-et, a GNOME 1.4-et, a WindowMakert
és még sok mást. Az XFree86 4.0.3-nak
köszönhetõen teljes 3D-s támogatás érhetõ
el, így már a játékos kedvûeknek sem kell
sokat bajlódniuk a beállításokkal.
� www.linux-mandrake.com

LyX
Megjelent a LyX 1.1.6fix2. A LyX egy
TEX–LATEX-alapú grafikus felületen futó
szövegszerkesztõ. Nagyon sok hibajavítást
hajtottunk végre, ezek közül néhány:

• kijavították a kurzor hibáját a görög
karaktereknél,

• a helyi nyelv kiválasztását,
• megszüntették az összeomlást 
Edit->Reconfigure futtatása után,

• és igazítottak a nyomtatáson is.
� www.lyx.org
Letölthetõ
� ftp://ftp.lyx.org/pub/lyx/stable/lyx-
1.1.6fix2.tar.gz
� ftp://ftp.devel.lyx.org/pub/lyx/lyx-
1.1.6fix2.tar.gz
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