
A korongunk legnagyobb részét
a Munjoy Linux foglalja el, amely egy
Debian és Knoppix alapú terjesztés,
automatikus hardverfelismeréssel,
a legfrissebb programokkal, és könnyen
használható telepítõvel. Mivel Debian
alapokon nyugszik nem kell aggódni a
programok hiánya miatt. Nyugodtan
hozzáadhatjuk a nekünk tetszõ sorokat
a sources.list fájlhoz és máris rendelke-
zésünkre áll a teljes Debian archívum.
A fórumokon többen is megkérdezték,
nem jelenthet-e gondot az, hogy a SID,
vagyis az Unstable ágat használják a
fejlesztõk? Nos, ahhoz, hogy egy
Debian alapú rendszer szinte napra-
kész legyen ez az egyedüli megoldás.
Így viszont mindig a legfrissebb progra-
mokat kapjuk kézhez, nem kell két évet
várni a következõ megbízható Debian
megjelenéséig. Az abban lévõ csoma-
gok amúgy akkor már régen elavultak
ahhoz, hogy asztali munkakörnyezet-
ben használjuk õket.
Az automatikus hardverfelismerésnek
köszönhetõen nem jelenthet gondot
a számítógép alkatrészeinek cseréje, 
valami megváltozik a rendszerünkben,
azt önmûködõen felismeri és betölti
hozzá a megfelelõ rendszermag modu-
lokat. Az X beállítása a Knoppixnál
megszokott módon a mkxf86config
programmal történik.
A fejlesztõk több  erõforrásigényes al-
kalmazást i686-ra fordítanak, amivel
jelentõs sebességnövekedés érnek el.

SCREEM
A SCREEM (Site Creation and Editing
EnvironMent) segítségével gyorsan és
egyszerûen készíthetünk és tartha-
tunk karban weboldalakat vagy egész
siteokat. Az anyag feltöltésekor a követ-
kezõ protokollok valamelyikével kap-
csolódhatunk a kiszolgálóhoz: FTP,
WebDAV, SCP/RCP és CVS.  A SCREEM
nem WYSIWYG, azaz nem „amit látsz

azt kapod” HTML szerkesztõ, hanem
egy kifinomult felülettel rendelkezõ
szövegszerkesztõ. A vele elkészített kód
a grafikus szerkesztõkkel ellentétben,
amelyek hajlamosak „teleszemetelni” a
kódot mindenféle haszontalan dologgal
tiszta HTML. Akik egy jó és sokoldalú
HTML szerkesztõre vágynak azoknak
feltétlenül ajánlható.

Scribus
A Scribus neve valószínûleg ismerõs
azoknak akik foglalkoznak DTP-vel és
Linuxszal. Augusztus végén közel
egyéves fejlesztõi munka után megje-
lent a Scribus 1.2 „aKademy Edition”
változat. Az 1.0-ás változathoz képes
nagyon sok változás és természetesen
minõségi javulás is tapasztalható.

Nagy vonalakban a fõbb változások:

• Új EPS/PS importszûrõ, az EPS és
PS fájlok vektoros importálását
teszi lehetõvé, amely után normál
scribus objektumként tudunk ve-
lük dolgozni.

• Több mint 800 hibajavítás és fel-
használói kérés került javítás-
ra/megvalósításra.

• A felhasználói felületet 27 nyelvre
lefordították.

• A Scribus támogatja a New from/

Save as Template bõvítményt, en-
nek segítségével a profik és a kez-
dõk is gyorsan elkészíthetnek elõ-
re formázott dokumentumokat.

• A � http://docs.scribus.net oldalon
elérhetõ a teljes dokumentáció.

A Scribus fejlesztõi szeretnék, hogy
minden terjesztés minél elõbb ezt
a változatot használja. A fejlesztõk ve-
zetõje Franz Schmid, a többi tag profi
programozókból, DTP szakemberek-
bõl áll, a közös céljuk a Scribus fel-
használóbarát de magas szintû DTP-s
programmá fejlesztése.
A jelenlegi változattal a Scribus fel-
nõtt korba lépett, mivel egy kereske-
delmi újságkiadó, a Twin Tiers Times
(egy USA hetilap) az elmúlt hónapban
már ezt a nyíltforrású programot
használta a nyomdai elõkészítésre,
olyan programok társaságában mint
a GIMP 2.0 és az Inkscape.
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