
mikor visszatértem az idei hanno-

veri CeBIT kiállításról – ahol 

Jon „maddog” Hall (Linux

International) kihasználta a kiváló alkalmat

arra, hogy a németországi kormány számára

a Linux által nyújtott elõnyöket elemezze 

– azt hiszem, rájöttem, miért is lelkesedik

ennyire Nyugat-Európa a Linuxért. A Linux

Journal standjánál megálló lelkes érdeklõ-

dõk között egyaránt találtam holland, angol,

francia, spanyol, portugál és belga szakem-

bereket. Ez természetesen várható is volt.

Melyik Linux-rajongó ne ismerné a SuSE

vagy a Mandrake nevet? A Linux – tulaj-

donképpen – az európai szellem szülötte.

Az a hatás azonban meglepett, amelyet

a Linux gyakorol a világra, s erre azóta

kezdtem felfigyelni, amióta elkezdtem

a Linux Journalnál dolgozni. Például az

egyik legérdekesebb Linux-alapú termék,

melyet a CeBIT-en láttam, nem egy

európai, nem is egy amerikai cég terméke

volt, hanem a Galleo izraeli vállalat

Mobile Multimedia Communicator nevû

készüléke.  Nem lep meg, hogy a Linux

nemzetközi hódító körútra indult, hiszen

az Internet gyermeke nincs tekintettel

a földrajzi határokra, és terjedése elé a

magas költségek sem gördítenek akadályt

– hacsak nem az internet-elérés létesíté-

sével kapcsolatosak. Gondolom, olvasóink

már észrevették, hogy a cikkek szerzõi

a világ különbözõ pontjain élnek, és kü-

lönféle számítástechnikai kihívásokkal

szembesülnek. Megoldásaik azonban mind

a Linux által nyújtott méretezhetõséget és

rugalmasságot igazolják.

John Biggs nemrég két évet töltött Lengyel-

országban; a 38. oldalon található a Lengyel

Linux címû cikkében arról számol be, hogy

a lengyelek milyen területeken karolták fel

a Linuxot, és milyen akadályok tornyosul-

nak még elõttük.

Jorge Eduardo Nieto Lema emlékeztet

bennünket arra, hogy a nyílt forrású prog-

ramok alkalmazásának lehetséges elõnyei

a nemzetek számára immár a programok

jogdíjának megfizetésénél sokkal fontosabb

kérdések megoldására teremtenek lehetõsé-

get. A 35. oldalon ismerteti velünk a termi-

nálkiszolgáló-építés módszereit, melynek

segítségével lemeznélküli munkaállomá-

sokat telepíthetünk, amelyek egy hálózati

linuxos kiszolgálóról indítják az operációs

rendszert; így olyan környezetet alkotnak,

mely fõképp a szûkös költségvetésû cégek

számára lehet elõnyös. Jorge elmagyarázza

a telepítés folyamatát, majd beszámol

tapasztalatairól, melyeket az LTSP üzembe

helyezésekor szerzett egy kolumbiai

vállalatnál.

Richard Vernon

A nemzetközi helyzet nálunk is érezteti

a hatását. De mint minden országban,

hazánkban is egyedi kép alakult ki. Szaló

István arra vállalkozott, hogy egy elmélkedõ

cikksorozat keretében áttekintse, milyen a

Linux és a nyílt forrás helyzete ma Magyar-

országon a legfontosabb területen: az okta-

tás berkein belül.

A szerzõ tanárként saját bõrén érzi a válto-

zásokat, és mint minden jó pedagógus,

hosszú távra tervez. Milyen oktatási környe-

zetben nõnek fel gyermekeink? Melyek

a választási lehetõségek és vajon a legjobb

lehetõség mellett döntünk-e? 

Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen a terü-

leten is értsék és megértsék a Linux, a nyílt

forrás és a szabad programok elõnyeit, erõs-

ségeit. Világszerte villámgyorsan befogadták

ezeket az újdonságokat, nemigen akad már

olyan fejlett ország, ahol a fõiskolákon, egye-

temeken ne oktatnának Linuxot. Vajon lesz-e

kis hazánkban oktató, tanár, aki hajlandó az új

rendszerrel foglalkozni? Vajon lesz-e válla-

latvezetõ, beszerzõ, ügyintézõ, aki átlát az

erõszakos reklámhadjáratot folytató nyereség-

központú cégek plakátjain, saját jelenén és

nem fél az újba vágni? Lesz? Szerencsére

van! Még messze nem elegendõ számú ember

ismeri ezt az új világot, de már most többen

vagyunk, mint azt az ellentábor kívánná.

Szy György
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