
Ximian Gnome megegyezik a

Helix Gnome-mal, csak a nevét

változtatták meg. Ez a Gnome

kezelõfelület kiegészített változata, teljesen

egységes felületet ad a különféle Linux- és

Unix-változatoknak.

Rengeteg programot tartalmaz, amelyek

alkalmassá teszik mind az irodai, mind

a grafikai és egyéb feladatok megoldására.

A Sun és a Hewlet-Packard is a Gnome

kezelõfelületet választotta Unixa „arcául”,

a fejlesztés egyelõre gõzerõvel folyik, a Sun

Solarishoz azonban már letölthetõ egy

próbaváltozat. 

Ennek az egységesítésnek óriási elõnye,

hogy a felhasználók szempontjából nézve

teljesen mindegy, milyen Unix elé ültetik

le õket, ha dolgoztak már ilyen

környezetben, nem lesz számukra idegen,

és mindent a megszokott helyén fognak

találni. Ezzel el is érkeztünk a felhasználó-

barát Unix-rendszerekhez, amelyektõl többé

már az átlagos felhasználókat sem kell

félteni, mindössze azt kell elérni, hogy õk

se féljenek a változásoktól és az újdonsá-

goktól – bár az emberek nagy többsége

beidegzõdött szokásainak a rabja és nem

mer változtatni, váltani.

A mostani szám második korongját teljes

egészében a Ximian Gnome foglalja el,

mivel több száz fájlról van szó minden

egyes Linux-változathoz. A lemezmelléklet

a Debian Potato i386, a RedHat 7.0 i386,

a Mandrake 7.0 i586 és a SuSE 6.4 i386

Linux-változatok telepítõkészleteit tartal-

mazza. (Helyszûke miatt a RedHathoz

tartozó változat a harmadik korongon

kapott helyet.)

Számos hasznos programot kapunk a cso-

maggal, ezek között megtalálható a Gimp

képszerkesztõ, az AbiWord szövegszer-

kesztõ, a Mozilla böngészõ, a Red Carpet

software manager program (errõl még lesz

szó a késõbbiek során), és a Nautilus fájl-

kezelõ-tehát minden együtt van ahhoz, hogy

egy bárki által Linuxszal megálmodott és

létrehozott irodai munkaállomást kényel-

mesen használhassanak. A Control-Center

segítségével  felületünk beállítását, testre

szabását könnyedén elintézhetjük.

Red Carpet
A Ximian Gnome részét képezi a Red

Carpet program, melynek segítségével

könnyedén és gyorsan frissíthetjük csomag-

jainkat vagy távolíthatunk el programokat.

A telepített csomagok közül önmûködõen

megkeresi a legújabb változatot, és segítsé-

gével végre is hajthatjuk a frissítést. Az idõ-

közben megjelent egyéb programok szintén

szerepelnek a letöltött listában, ezeket is

innen telepíthetjük.

A Red Carpet program minden olyan tulaj-

donsággal rendelkezik, amire egy fejlett

csomagkezelõnek szüksége lehet, ilyen

például a teljes körû függõségkezelés.

Nautilus
A Nautilus a Ximian Gnome fájlkezelõje.

Természetesen az egész felületen másol-

hatunk, mozgathatunk a húzd és ejtsd (drag

and drop) módszerrel. Rendelkezik képné-

zegetõvel is, ami a képfájlokat kicsinyítve

jeleníti meg, így könnyebben választhatjuk

ki a szükséges fájlokat.

További leírások a � www.ximian.com és

a� www.ximian.com/apps/redcarpet.php3

címen olvashatók.
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