Albert Einstein szerint: „Két végtelen dolog létezik: az univerzum, meg az
emberi hülyeség. Bár az univerzumban
nem vagyok egészen biztos...” Aki meg
akar róla gyõzõdni, hogy az öregnek
mennyire igaza volt, olvassa el Halusz
Léna legújabb „pingvin cikkét”, amibõl
megtudhatja – vagy nem – hogy mi
köze Jézusnak, a liberalizmusnak,
a melegeknek, meg a pingvinek szaporodásának egymáshoz. Mélyen filozofikus téma erõs idegzetûeknek...
Állandó szerzõnk, Komáromi Zoltán
– két új könyv bemutatása mellet – az
Eclipse fejlesztõrendszer használatáról
indít sorozatot. Fülöp Balázs ugyanakkor Java sorozatának hetedik, befejezõ
részéhez érkezett. Búcsúzóul a folyamatok közti kommunikáció kerül terítékre.
Az alkalmazásokat bemutató rovatunk
Párkányi Péternek a Beagle keresõrõl
szóló cikkével indul. Péter nem egyszerûen egy újabb szerzõ, hanem minden
valószínûség szerint a Linuxvilág történetének legifjabb cikkírója is egyben.

A fax manapság jószerével a digitális
kõkorszak itt felejtett darabjának számít, néha mégis vannak elõnyei az
e-maillel szemben. Persze ahhoz, hogy
ezeket ki is tudjuk használni, nem árt
egy hatékonyan mûködõ faxközpont,
különösen akkor, ha nem egyéni felhasználásról, hanem vállalati szolgáltatásról van szó. Ehhez nyújt segítséget most debütáló szerzõnk, Csuhai
Imre két részes, a Hylafax rendszerrõl
szóló leírása.
Sütõ János kedvenc témája a spam
elleni küzdelem. Ezúttal a Razor
rendszerrõl tanulhatunk tõle.
Kovács Levente neve szintén új a magazinban. Õ az NVU webszerkesztõ
bemutatásával lép színre decemberi
számunkban, míg Apagyi György
(killall) ezúttal a VLC videólejátszóról
írt nekünk.
A DTP a Linux számára sokáig fehér foltnak számított, mivel az igazán használható programok csak
Windowson vagy Macintoshon futottak.
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Beköszöntõ

Aztán megjelent a GIMP, ami a vele
kapcsolatos kezdeti lelkesedés ellenére
a mai napig sem érte el az igazán profi
kereskedelmi termékek színvonalát,
viszont a tudása különbözõ bõvítményekkel korlátlanul bõvíthetõ. Ezeket
fogja nekünk bemutatni Juhász Attila
egy cikksorozat formájában.
A DTP „másik frontja” a szöveg illetve
az egész kiadvány szép formázása,
vagyis a tördelés. Ehhez szintén sokáig
nem volt linuxos eszköz, de aztán jött
a Scribus, amelyrõl ebben a számunkban indít Lelovics Zoltán egy sorozatot.
Ami a 3D-t illeti, Auth Gábor folytatja
a PovRay-rõl, Szalai András pedig
a Blenderrõl szóló sorozatát. Novák
Áron ugyanakkor az SVG formátumról
szóló sorozat végéhez érkezett.
Végül laza levezetésképpen Medve
Zoltán hív meg bennünket egy kicsit
biliárdozni.

Jó szórakozást, kellemes idõtöltést
kíván a Linuxvilág stábja!

