
Júniusi számunkban elsõsorban

a szoftverfejlesztõknek kedvez-

tünk, hiszen számos cikk szól

valamilyen módon a programo-

zásról, hibakeresésrõl, kezdõ és

haladó szinten egyaránt.

Megismerkedhetünk néhány

olyan módszerrel, amelyek segítségé-

vel Perl programokban kereshetünk

kódolási vagy logikai hibákat. Szó lesz

aztán egy módszerrõl, amely a LaTeX

közismerten kiváló „matematikai ké-

pességeit” kihasználva varázsol képle-

teket weblapokra a PHP nyelv közbe-

iktatásával.

Fülöp Balázs ebben a számban egy új

sorozatot nyit, amelyben a Java nyel-

vet kívánja bemutatni teljesen kezdõ

szintrõl indulva.

Komáromi Zoltán ezúttal legózni tanítja

a PHP-fejlesztõket, mégpedig a PEAR

rendszer segítségével. A PEAR egy

olyan „kódgyûjtemény”, amely a sza-

bad szoftverek filozófiájának megfelelõ-

en lehetõvé teszi, hogy a gyakorlott

programozók közkinccsé tegyék saját,

jól átgondolt, egy-egy speciális felada-

tot a leghatékonyabban ellátó kódrész-

leteiket. Az „utókornak” ezek után

tulajdonképpen már csak az a dolga,

hogy megtanulja ennek a modulrend-

szernek a használatát, és saját igényei

szerint összeillessze az építõkockákat.

Koblinger Egmont, az UHU-Linux

csapat egyik fejlesztõmérnöké-

nek cikke a szoftverfejlesztés egy

még ennél is magasabb szintjét

mutatja be: elmondja, milyen elvek

alapján lehet összeállítani egy jól

mûködõ Linux terjesztést. A dolog

apropója, hogy márciusban, az elõ-

zõ változatot követõ egy éves fejlesz-

tési idõszak befejeztével az UHU-

Linux Kft. kiadta az UHU-Linux

Office 1.2-es változatát, mely a Rajt!

kódnevet viseli. Egmont természe-

tesen aktív részese volt ennek

a munkának, így azon kevesek

egyike, akik egy a felhasználók által

néhány kattintással feltelepíthetõ

rendszert „belülrõl” is láttak.

Természetesen folytatódnak koráb-

bi sorozataink is. Fábián Zoltán

tovább folytatja az eFltk környezet,

Garzó András pedig a számítógép-

hálózatok alapjainak bemutatását,

Auth Gábor FreeBSD-rõl szóló

sorozata pedig immár a nyolcadik

részéhez érkezik.

Levezetésképpen Marcel Gagné be-

mutat nekünk néhány olyan játékot,

amelyeket mintha már láttunk volna

valahol, valamikor...

Hasznos idõtöltést, jó szórakozást

kíván a Linuxvilág stábja!
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