«
lepõdnek meg azon, hogy most is a lehetõségekhez
mérten igyekeztünk igazodni a tanulni vágyókhoz.
Tehát nem használtunk szoros témaköröket, inkább arra
helyeztük a hangsúlyt, hogy az érdeklõdõk igényeinek
a lehetõ legmesszebbmenõkig eleget tegyünk. Három
csoportban folyt az ismeretek átadása. A kezdõk megismerkedhettek a Linux történetével, egy Debian Woody
GNU/Linuxot telepítettek, elsajátították az alapvetõ
parancsok használatát, majd az utolsó mozzanatok egyikeként egy grafikus felületet telepítettek és állítottak be.
Természetesen ide kívánkozott a Világháló elérésének
és a levelezés alapjainak ismertetése is. Lényegében ez
a szint volt az, ami az otthoni felhasználáshoz elengedhetetlen. A középhaladók a kezdõknek szóló anyag
mélyebb ismertetésén túl közelebbi ismeretséget kötöttek a hálózatok rejtelmeivel, tehát szerepelt benne
Apache-oktatás és a levelezõrendszerek beható tanulmányozása. A haladók a hálózati biztonság témakörét
járták körül, valamint meglehetõsen mélyenszántóan
megismerhették a rendszer mûködését egy nem szok-

ványos csomagonkénti telepítés közben.
Gibzo: Pár szóban értékelnéd az elmúlt két hetet?
Slapic: Nos, ez nem könnyû. Sokan voltunk, a hangulat
és az idõjárás jó volt, rengeteget pihentünk, és hihetetlen mennyiségû tudást adtunk át. Manapság nem szívesen jósolok elõre, most azonban úgy érzem, hogy lesz
még folytatás.
Gibzo: Köszönjük szépen az interjút, és a Linuxvilág
nevében továbbra is ilyen sikeres táborozást kívánunk!
Kapcsolódó címek

 http://kollegium.szerencs.hu
 http://linuxtabor.webhome.hu
Gibizer Tibor
(gibzo@linuxmania.hu)
újságíró, immár hét éve a Linux
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat,
a kerékpározást és az autós
csavargást.
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Linux-index
1. A lemezkiadók körében végzett ellenõrzések az
esetek ennyi százalékában találták úgy, hogy a
mûvészt alulfizették: 99,99
2. A fenti szám ennyi ezer eset vizsgálatából származik: 9
3. Ugyanebben a csoportban a lemezkiadó ennyi esetben fizette túl a mûvészt: 1
4. Ennyi millió dollárba kerül egy slágerfelvétel
elkészítése: 0,5
5. Ennyi családot kísért figyelemmel az a 17 évet
átfogó tanulmány, amely a televíziózás és az erõszak
közti összefüggést vizsgálja: 707
6. A Sony hanglemezeladásból származó bruttó
bevétele (milliárd dollár): 4,6
7. A Sony elektronikai cikkek értékesítésébõl származó
bruttó bevétele (milliárd dollár): 40
8. A hanglemezipar haszonkulcsa 1994-ben (százalék): 30
9. A hanglemezipar haszonkulcsa ebben a tartományban mozog 2002-ben (százalék): 8–10
10. Az amerikai népesség ennyi százaléka használta az
Internetet 2001 szeptemberében: 54
11. Ennyi millió amerikai használta az Internetet 2001
szeptemberében: 143
12. Az 5–17 éves amerikai gyerekek ennyi százaléka
használ számítógépet otthon és az iskolában: 90
13. Az amerikai tizenévesek ennyi százaléka használja
az Internetet: 75
14. A Winnebago Industries ekkora összegre számított
a Microsoft Exchange frissítésének költségeként
(ezer dollár): 150
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15. A Winnebago ennyit fizetett linuxos levelezõrendszeréért, mely összeg nagy részét a vállalat IBM
nagygépének frissítése tette ki (dollár): 26
16. Az IBM által 2001 negyedik negyedévében kiszállított
összes nagyszámítógépes MIPS ennyi százalékát
ültették át Linuxra: 11
17. Az antarktiszi Larsen B jégpárkány kiterjedése
2001 végén (négyzetkilométer): 3,250
18. A Larsen B jégpárkány súlya 2001 végén
(milliárd tonna): 500
19. Átlagos hõmérsékletemelkedés a Larsen B jégpárkány környezetében az elmúlt ötven év alatt
(Celsius): 2,5
20. Ennyi éven át állt szilárdan a Larsen B jégpárkány:
1 800
21. A Larsen B jégpárkány 2002-ben ennyi hónap alatt
esett szét a felmelegedéstõl: 2
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