
Bár szerkesztõségünk számára
a 2004-es és is meglehetõsen
mozgalmas volt, olvasóink ebbõl
viszonylag keveset érezhettek,
hiszen az eddigi változások in-
kább a színfalak mögött zajlottak.
2005-ben terveink és reményeink

szerint egy új korszak kezdõdik a lap
életében, melynek legfontosabb jel-
lemzõje a tartalomnak a felhasználói
irányba való fokozatos eltolódása lesz.
Szeretnénk új témákat, és új arcokat
bemutatni a magyar linuxos közön-
ségnek, illetve szeretnénk ennek
a közösségnek valamiféle központi
fórumává válni, valahogy úgy, ahogy
egy-egy szaklap fóruma és elsõdleges
információforrása lehet a megfelelõ
tudományterületnek.
A Linuxvilágot tehát mostantól nem-
csak olvasni, írni is lehet! Bárkitõl
szívesen fogadunk a témához kap-
csolódó, és közérdeklõdésre számot
tartó írásokat. Terveink szerint hama-
rosan egy cikkírói pályázatot is meg-
hirdetünk, amelynek nem titkolt cél-
ja a „vérfrissítés”, és az új témák és
lehetõségek felkutatása.
És most lássuk, mit kínálunk az új
esztendõ elsõ számában.
E havi számunk talán legérdekesebb
témája a videószerkesztés Linux alatt.
Két cikk is foglalkozik ezzel a terület-
tel. Marcel Gagné a maga jól ismert,
egyedi stílusában teszi ezt, két orosz
szerzõtõl (Olexiy Tykhomyrov és
Denis Tonkonog) pedig egészen ko-
moly bevezetõt kapunk a Kino nevû

alkalmazás használatába. Utóbbi
cikk tulajdonképpen elegendõ in-
formációt tartalmaz ahhoz, hogy
segítségével berendezzük saját házi
ministúdiónkat, hiszen részletesen
szól a hardver- és szoftverkövetel-
ményekrõl, kitér az alkalmazott
szabványokra, sõt még a szükséges
kábelekre is.
A Linux lelkivilágát mélyebben isme-
rõ, illetve az iránt érdeklõdõ felhasz-
nálóknak szóló cikkek közt akad egy,
amelyik egy speciális feladatütemezõt
ismertet, a különleges mûszaki megol-
dások kedvelõi pedig megtudhatják,
hogyan lehet egy épület valamennyi
légkondicionáló berendezését közpon-
tilag vezérleni – természetesen Linux
segítségével.
Folytatódnak a korábban megkezdett
sorozatok. Komáromi Zoltán a PHP 5
újdonságait tárgyalja, mégpedig elsõ-
sorban az objektumközpontú lehetõ-
ségek szemszögébõl, Auth Gábor
a külsõ programok telepítésének is-
mertetésénél tart a FreeBSD bemutatá-
sában, Dudás Ágnes pedig az átdolgo-
zás jogával kapcsolatos részleteket tár-
gyalja szoftverjogi sorozatának ebben
a részében. Folytatódik Fábián Zoltán
lassanként önálló rovatnak tekinthetõ
sorozata, a GIMP bemutatása is.
Ebben és a következõ részekben
a különbözõ modulokról és bõvítési
lehetõségekrõl esik szó.

Kellemes idõtöltést, jó szórakozást
kíván a Linuxvilág csapata!
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