
Preferences, General, Look-ban tudjuk
megtenni). A másik nagy újdonság a
Hotclick: ennek segítségével, ha a bön-
gészõ ablakában duplán kattintunk egy
szóra, egy menüt kapunk, ahol kivá-
laszthatjuk, hogy mit is szeretnénk vele
csinálni: másolni, keresni (valamelyik
keresõmotorral), kaphatunk szótárat,
vagy lefordíthatjuk valamilyen nyelvre
(sajnos a magyar nem szerepel köztük).
A Personal Bar-ban egy helyen tudjuk a
kereséseinket és a könyvjelzõket kezelni,
ezeket sorba rendezhetjük, kereshetünk
bennük vagy saját elrendezést is készít-
hetünk. Új a süti- (cookie) kezelõ rész,
a Quick Preferences F12 segítségével pe-
dig könnyedén elérhetjük Operánk leg-
fontosabb beállítási lehetõségeit. Ez az
a változat az Opera életében, amelyik
támogatja a Unicode-karaktereket, és
amelyben egyszerûbb lett az ablakok
kezelése – a CTRL+TAB billentyûkkel
válthatunk közöttük. Kapunk egy
Contact List nevû eszközt is, amelyben
a barátaink, munkatársaink adatait tárol-
hatjuk weboldalukkal és levélcímükkel
együtt. A bõvítmények támogatása
pedig sokat javult a 5.05 TP-hez képest,
most már a legtöbb Netscape-bõvítmény
is mûködik, mint a Macromedia Flash,
az Acrobat Reader, a Real Player, a Java,
a Plugger, a TCL 2.0 és a Codeweaver
Crossover (Apple Quicktime).
A teljes súgót újraírták, és a saját ablak-
ban böngészhetjük.
� http://www.opera.com

Mozilla 0.9.6
A Mozilla böngészõ is egyenes úton
halad a megdicsõülés felé, amit szintén
az 1.0-s változatszám elérése jelent
majd. Érdemes összehasonlítgatni a
linuxos programok változatszámait:
amint láthatjuk, ebben a hónapban
szinte minden programnak a 0.9.x-es
változatát tudjuk a mellékletre tenni.

Ez reményeim szerint azt jelenti, hogy
még ebben az évben (sajnos, így akkor
is csak jövõre kerülhetnek a CD-re), de
ha nem is idén, akkor a jövõ év elején

mindhárom programnak megjelenik
a megbízható változata (azt hiszem, a
megbízhatósággal e programok utóbbi
változatainál sem volt sok gond). A Mo-
zilla mostani változata képes megjelení-
teni a Windows .BMP és .ICO formátu-
mú képeit, mûködik a nyomtatási elõ-
kép (Print Preview), sokat változott
a levelezõrendszer, továbbá lehetõség
nyílik, hogy a weboldalon kijelölt szóra
rákeressünk az Interneten.
� http://www.mozilla.org

Mandrake-frissítések
Mostani CD-mellékletünkön az októberi
korongon található Mandrake Linux 8.1-
es rendszerhez eddig megjelent összes
frissítést közreadjuk, hogy olvasóink
biztonságban érezhessék magukat és a
rendszerüket.
Érdemes azoknak is frissíteniük, akik
nem kapcsolódnak a Világhálóhoz.
Valószínû, hogy idõközben újabb és
újabb frissítések jelennek meg,
amelyeket a � http://www.linux-
mandrake.com/en/security/mdk-
updates.php3?dis=8.1 címen nézhetünk
meg, innen a megfelelõ fájlokat a fris-
sítéshez azonnal le is tölthetjük.
• Wu-FTPd – kijavították a távolról

történõ jogosulatlan hozzáférést;
• Postfix – a lehetséges távoli DoS-tá-

madások kiküszöbölése;
• Apache – számos hibát kijavítottak;
• Squid – a lehetséges DoS-támadások

kiküszöbölése;
• Expect – kijavították a lehetséges

jogosulatlan hozzáférést;
• pspell;
• tetex – biztonságossá tették az ideig-

lenes fájlok hozzáférését;
• rendszermag 2.4 és 2.2 – számos biz-

tonsági hibát kijavítottak;
• Mozilla – az Euro karaktereket most

már helyesen jeleníti meg.
Ez a lista közel sem teljes, ezért érdemes
szétnézni a 24-es CD
Mandrake_frissitesek/RPMS könyvtárá-
ban, ahol több mint 150 MB-nyi anyag
szerepel – ez, mint már említettem, a
CD lezárásának idõpontjáig megjelent
összes frissítést és hibajavítást
tartalmazza.

Rendszermag
Úgy tûnik, a 2.4-es rendszermagsorozat
kettesével szedi a lépcsõt, mivel már
másodjára történik meg, hogy két
változat szinte ugyanakkor jelenik meg.
Általában olyan hibákat kell sürgõsen
kijavítani, amelyek eléggé érzékeny
részei a rendszernek. A jelenlegi válto-
zatszám a 2.4.16-os, a két lépésben

végrehajtott változások elolvashatóak
az alábbi címeken:
� http://www.kernel.org/pub/linux/

kernel/v2.4/ChangeLog-2.4.15
� http://www.kernel.org/pub/linux/

kernel/v2.4/ChangeLog-2.4.16
Immáron a 2.5-ös fejlesztõi sorozat elsõ
„lépései” is elérhetõk – CD-mellékletün-
kön szintén megtalálhatják õket. Figye-
lem: szigorúan csak hozzáértõknek
ajánlom õket! Egyelõre még nincs olyan
sok változás a 2.4-es sorozathoz képest,
ez azonban nagyon gyorsan meg fog
változni és számos újdonság kerül bele,
aminek a vége természetesen a 2.6-os,
esetleg a 3.0-s sorozat lesz.

OpenOffice 641c
A Sun Microsystem már elég érettnek
találta az OpenOffice-fejlesztést ahhoz,
hogy elkészítse a StarOffice 6.0 próba-
változatát, ami letölthetõ a Sun honlap-
járól. Így ez a fejlesztés is egyre megbíz-
hatóbban, egyre kényelmesebben – és
ami nagyon fontos, a linuxos irodai
csomagokban egyre „magyarabbul”
használható. A fõ kényelmi szempont
az ékezetes betûk helyes kezelése, min-
denféle külön beállítás nélkül lehet vele
ÛûÕõÁáÉéÖöÜüÍí betûket gépelgetni,
és nem kell varázslóvá vagy Linux-gu-
ruvá válnunk ahhoz sem, hogy ezeket
a betûket is elérhessük (ez a legtöbb
Linuxra érvényes, legalábbis a Debian
Woodyra, a Mandrake 8.1-re és a
RedHat 7.1-re biztosan). Ezek a karak-
terek nyomtatáskor is megjelennek
a papíron, tehát már azt a kellemetlen
tulajdonságát sem õrizte meg, hogy
a képernyõn minden szépnek és jónak
látszik, a papíron azonban ? vagy
valamilyen más „érdekes” karakter
bukkan fel a vágyott helyett.
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Vezérfonal

Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu)
a Linuxvilág szakmai, hír- és 
CD-szerkesztõje. Szabadidejé-
ben szívesen mászik hegyet
és kerékpározik.
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