
últ havi beköszöntõmben örömmel írtam, hogy
a GNU/Linux immár teljes értékû rendszerként képes
mûködni. Szinte minden olyan szolgáltatást nyújtani

tud, amire otthon vagy a munkahelyen igényünk lehet. Ebbe a
szolgáltatáscsoportba bele kell érteni a multimédia-felhasználá-
sokat (videó, DVD, webkamera stb.), az irodai alkalmazásokat,
de a különlegesebb szolgáltatásokat is, mint amilyenek például
a hálózati fájlmegosztó rendszerek. Én mostanában éppen a 
gtk-gnutella programmal szórakozom, és ugyan még csak a 
0.90-es változatnál tart, mégis kényelmes és hatékony felületet
nyújt. Próbálkoztam az AudioGalaxyval is (a KDE alá készítet
AGBrowser segítségével), azonban pár órányi hiábavaló vára-
kozás és a bosszantó hibaüzenetek után gyorsan feladtam.
Visszatérve a világra. Írtam, hogy egyre több helyen találko-
zom linuxos géppel, ma már nem esnek hanyatt a csodál-
kozástól, ha valaki megemlíti a GNU-rendszereket. Már az is
természetessé vált, hogy az emberek az operációs rendszereket
meg tudják különböztetni. Többnyire. Történt például, hogy
az egyik magyar portálon lejött egy mókás hír, miszerint
végre letölthetõ a NetBSD élõ rendszert tartalmazó LiveCD-je,
mellyel „az érdeklõdõ felhasználók Intel-alapú gépeiken az
operációs rendszer telepítése nélkül próbálhatják ki a Linuxot”.
Azon gondolkodtam, hogy milyen aranyosak ezek a NetBSD-
sek, az egylemezes rendszerükrõl is indítani tudom a gépe-
men lévõ Linux-rendszert. A hír szerencsére pár órával késõbb
már eltûnt az oldalról.
Szóval még mindig megesik, hogy az embereknek lövésük
sincs arról, hogy mi a csuda a Linux. Sõt, sokszor elõfordul
az is, hogy az egyes cégek, mint amilyen például a Microsoft,
ezt az állapotot tudatosan igyekszenek fenntartani. Lawrence

Rosen tollából például egy nagyon érdekes cikket olvasha-
tunk, amelyben a Microsoft felhasználási szerzõdésében
használt „IPR-sértõ”, vagyis a szellemi tulajdonhoz fûzõdõ
jogokat (intellectual property rights) sértõ kifejezést taglalja.
A Microsoft félreértelmezése szerint a GPL megsérti a
szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogokat. Kinek a jogait? Mi mó-
don? Jó vagy rossz ez a „jogsértés”? Errõl bõvebben a 29. ol-
dalon olvashatnak.
De a világ változik! Mint ahogy lassan a Microsoft is kénytelen
haditervet váltani. Nem hinném, hogy önszántából valaha is
eljutott volna arra az elhatározásra, hogy a linuxos közösséggel
kapcsolatot kell fenntartania, mégis érezhetõ a kikényszerített
glasznoszty hatása. És „ha már kell, akkor inkább vágjunk
hozzá jó arcot” alapon a Microsoft jelentkezett a Linux World
Expo kiállításra, és meg is kapta az R10-es standot
(� http://www.linuxworldexpo.com/).

Windowsos programok
Ha már itt tartunk, egy érdekességre szeretném felhívni a
figyelmeteket. Gondolom, mindannyian szembekerültetek már
olyan ismerõssel, aki át szeretett volna térni Linuxra, elõtte
azonban még a régi, megszokott világképén belül akart
megismerkedni az új lehetõségekkel. Nekik szánjuk új win-

dows könyvtárunkat, amelyben az átállás elsõ lépéséhez
találhat segítséget. Itt van az OpenOffice.org, valamint a
mindkét felületen használható Opera böngészõ windowsos

változata – ha ezeket már ismeri és szereti a leendõ Linux-hívõ,
egy telepített rendszeren otthonosabban érzi majd magát.
Van még egy érdekesség: a GNU remek segédprogramjait
Windows alatt is sokan használni szeretnék. Ezt teszi lehe-
tõvé a cygwin és a MinGW csomag. Mindkettõ egyszerûen
alkalmazható, segítségükkel megbarátkozhatunk a GNU-
eszközökkel. Érdemes még ellátogatni a
� http://www.gnusoftware.com/ címre is.

De miért csak egy?
Hátravan még egy fontos és érdekes kérdés. Miért csak egy
korong van a Linuxvilág tizenkilencedik számához csoma-
golva? Sokakat megkérdeztünk, hogy mennyire tartja hasz-
nosnak a lemezmellékleten található anyagokat, és bevallom,
számomra is meglepõ volt az eredmény. Nagyon sok olvasónk-
tól kaptuk azt a választ, hogy örül ugyan a lemezeknek, de
általában a rajtuk található anyagok egy részét használják
csupán. Módosítottuk tehát a korongokkal kapcsolatos „házi-
rendet”: az újság mostantól általában egy lemezmelléklettel
jelenik meg, de amennyiben érdekes anyagot találunk, amely
megérdemli a második lemezt, természetesen kiadjuk. Ez a
változás kihatott az elõzõ számunkban elõrejelzett SuSE-
frissítõlemezre is, a frissítésre használható anyagokat minden
érdeklõdõ következõ számunk mellékletén találja meg.
Fontos megjegyeznem, hogy továbbra is érdekel minket, mit
látnátok szívesen a lemezeken, ezek a kérések és javaslatok
a lemezek tartalmának megfelelõ összeállításában segítenek
minket. Kérek ezért minden kedves olvasót, akár nekem, akár
Csontos Gyulának (csontos@linuxvilag.hu) küldje el a mellék-
lettel kapcsolatos ötletét, véleményét, kérését.

Mindenkinek kellemes olvasást és jó linuxozást kívánok!
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Változik a világ – de elég gyorsan?
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