
öngészõk hada áll rendel-
kezésre Linux alatt – mostani
CD-mellékletünkön a legújabb
és „legfontosabb” böngészõket
adjuk közre. Ez természetesen

mindenkinek más és más: akad, aki a
Mozillát, a Netscape-et vagy az Operát
kedveli. Akik KDE-felületet használnak,
azok nagy része a Konqueror böngészõt
részesíti elõnyben, ezért mi megkísér-
lünk mindenkinek a kedvében járni.

Firebird
Mozilla-alapokon nyugvó böngészõ,

ez azonban tényleg csak egy böngészõ

felesleges sallangok nélkül, számos más

sallanggal viszont kiegészítve, ami segít-

heti a böngészést. Böngészõnek kiváló.

A Bongeszok/Mozilla_Firebird könyvtár-

ban találhatnak rá az érdeklõdõk.

Opera 7.11
Természetesen a legfrissebb megbízható

Opera böngészõ sem maradhatott ki a

sorból – a szokásos formátumokban

akadhatunk rá a korongon (rpm, deb,

tar.gz). Az Opera még mindig csekély

erõforrásigényével tûnik ki a többi

„memóriafaló” böngészõ közül. Gyors,

megbízható és a legtöbb akadályt, ami

az interneten megtalálható, könnyedén

veszi. Egyedüli idegesítõ vonása az a

bizonyos reklámcsík a jobb felsõ sarok-

ban, ami eltüntethetõ ugyan, de ezért

fizetnünk kell.

Megtalálható a Bongeszok/Opera

könyvtárban. 

Netscape 7.1
Hosszú fejlesztõi munka után végre

megjelenhetett a Mozilla 1.4, ebbõl

egyenesen következik, hogy a Netscape

is fejlesztett a böngészõjén. Szerencsére

a híresztelésekkel ellentétben nem az

1.2-es Mozilla lett ennek a csomagnak az

alapja, hanem a legfrissebb 1.4-es.

Korongunkon a hálózati és a teljes

telepítõkészlet is megtalálható a

Bongeszok/Netscape könyvtárban.

Mozilla 1.4
Mint fentebb már írtam, a Mozilla 1.4-es

változata hosszú fejlõdés után jelent

meg. Nagyszámú újdonságot és hibaja-

vítást követõen 2003. június 30-án adták

ki a fejlesztõk. Tapasztalataim szerint

gyorsabb, mint az elõdei voltak. Megta-

lálható a Bongeszok/Mozilla könyvtár-

ban, mind telepíthetõ, mind forráskód

formában.

Mozilla 1.5a
A böngészõk legfiatalabbja, a „felnö-

vekvõ nemzedék”, a következõ fejlesztõi

Mozilla-változat. Csak ínyenceknek,

fejlesztõknek vagy elszántaknak aján-

lott. A Bongeszok/Mozilla könyvtárban

helyeztük el.

OpenOffice.org 1.1RC3
Az OpenOffice.org-csapat is gõzerõvel

fejleszti csomagját – meg is lett az ered-

ménye a rengeteg befektetett munká-

nak! Gyorsabb és kevésbé nyûgös prog-

ramot kaptunk, bár ez még csak az 

RC3-as kiadás, de már nagyon közel

vagyunk a célhoz. Sokkal jobbak lettek

a Microsoft-formátumok szûrõi, vala-

mint PDF, SWF, DocBook formátumok

beolvasására is képes.

A CD-n az OpenOffice.org könyvtárban

helyeztük el, vállalkozó és a progra-

mozáshoz kedvet érzõ olvasóinknak

forráskódban is közreadjuk.

PostgreSQL
Az általam igen kedvelt PostgreSQL

legfrissebb, 2003. július 29-én megjelent

7.3.4-es változata is helyet kapott. Ennek

a forráskódját adjuk közre, hogy min-

denki a saját szájízének megfelelõen

fordíthassa le. Minden PostgreSQL-

használónak javasolt a frissítés, különös

tekintettel a 7.3.3-as változatot futtatók-

nak. A 7.3-as bármely alváltozatról

frissítõknek nem kell a dump–reload

párost végrehajtania.

Megtalálható még a 7.4beta1-es változat

forráskódja is, de mivel ez nem meg-

bízható változat, csak „guruknak” aján-

lott. A korong PostgreSQL könyvtárában

találhatóak.

2.6.0-test3
A címbõl is kiderül, hogy a 2.6-os soro-

zatú rendszermag teszt3-as változata

került fel a korongra. Seregnyi hibaja-

vítás után egy még mindig csak próbál-

gatásra és ismerkedésre alkalmas rend-

szermagot kapunk, erre a feladatra

azonban kiválóan megfelel, így amikor

a végleges 2.6.0-változat megjelenik,

nem fog meglepetésként hatni ránk

a sok újdonság.

Magazin
A szokásos, magazinhoz tartozó anya-

gok kaptak itt helyet, minden cikknél

a cím mellett kis CD-vel jelezzük, ha a

korongon hozzátartozó anyag található.

E havi anyagaink közül a wxWindows-

hoz tartozó csomagoknak és egyéb

hasznos dolgoknak jut a legtöbb hely.

6 Linuxvilág
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A Linuxvilág szakmai és 
CD-szerkesztõje. Szabadidejében
szívesen mászik hegyet és
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