
Билтен на Слободен софтвер Македонија за
октомври 2009
Добредојдовт е во окт омврискот о издание од 2009 на билт енот  на Слободен софт вер
Македонија. Поради подолгат а пауза овој билт ен покрива и наст ани кои се случија изминат от о
лет о.
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Започна со работа „КИКА“, првиот хаклаб во Скопје
По долгогодишно планирање
конечно оваа есен се
создадоа услови и започна со
работ а првиот  хаклаб во
Скопје. КИКА (Кика е
Информации, Култ ура,
Авт ономија) е прват а
т ехнолошка авт ономна зона -
хаклаб, која ќе се корист и за
промовирање на корист ењет о
и развојот  на еманципирачки
т ехнологии како слободниот
софт вер, јавниот , от ворен и
прист апен инт ернет  и
алт ернат ивнит е медиуми
базирани на социјалнит е
мрежи.

Прост орот  ќе биде дом на
повеќе збиднувања поврзани
со слободен софт вер и
слободна култ ура, како шт о е
популарнот о СподелиЗнаење
(http://blog.spodeli.org/) , но и собири и работ илници на други групи на корисници. КИКА е
от ворен прост ор и секој може да се придружи во акт ивност ит е или по своја програма да
започне некои нови акт ивност и. За повеќе информации, может е да се обрат ит е на
пошт енскат а лист а (http://groups.google.com/group/spodeli-prostor) на КИКА.

За от ворањет о на хаклабот  извест ија дневниот  весник Нова Македонија
(http://novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=10179104298&id=51&prilog=0&setIzdanie=21814)
и фондацијат а Мет аморфозис
(http://www.metamorphosis.org.mk/makedonija/oficijalno-otvoranje-na-prviot-chaklab-vo-skopje-kika.html)
.

Ubuntu 9.10
Денес (29.10.2009) беше објавено Ubuntu, 9.10 или познат о под коднот о име Karmic Koala. Како и
по обичај, во секое шест  месечно издание на најпопуларнат а дист рибуција на GNU/Linux,
Canonical (http://www.canonical.com/) ги внесуваат  сит е најнови верзии на софт вер наменет  како
за работ нит е ст аници т ака и за серверит е.

Од поважнит е компонент и можеме да напоменеме дека новот о Ubuntu доаѓа со новат а верзија
на GNOME, 2.28 (http://www.gnome.org/) (се ушт е поддржува македонски, но не и за долго), нов
Linux кернел 2.6.31, GRUB2, ст андардна инст алација на Ext4 дат от ечен сист ем, нов софт вер за
менаџмент  на пакет и наречен Software Center, нов клиент  за ИП (инст ант  пораки) - се работ и за
долгоочекуваниот  Empathy клиент , базиран на фрејмворкот  Telepathy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Telepathy_%28 software%29) кој шт о нуди директ ни видео/аудио повици
и ушт е многу нови и подобрени верзии на сит е ваши омилени апликации.

Веднаш може да се забележи дека оваа верзија на
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Веднаш може да се забележи дека оваа верзија на
Ubuntu нуди дост а подобрен инст алационен процес и
побрзо подигнување и гасење на компјут ерот . Дост а
внимание е посвет ено на новиот  инст алер, како и на
првичниот  изглед, односно ст андарднит е GTK и GDM
т еми. Се подигнува брзо, доаѓа со се шт о може да ви
зат реба на модерен „дескт оп“ компјут ер и изгледа
одлично!

Како и секогаш досега, может е да нарачат е бесплат но
CD од https://shipit.ubuntu.com или пак да ја преземет е
соодвет нат а верзија за вашат а архит ект ура на
http://www.ubuntu.org.

Група на корисници на Ruby
Од лет от о 2009 (или можеби малку порано) во Скопје
почна да функционира и групат а на корисници на
програмскиот  јазик Ruby. Групат а е от ворена за сит е
кои се занимаваат  со плат формат а Ruby/Rails, како и за
почет ници кои шт о сакаат  да научат  повеќе за оваа развојна околина.

За конт акт  со групат а може да ја посет ит е нивнат а пошт енска лист а
(http://groups.google.com/group/mk-ruby-users-group) или да ги посет ит е на нивнит е средби во
КИКА кои вообичаено се случуваат  во чет врт ок од 19 до 21 часот .

Промоција на Mоzilla Firefox 3.5 во Скопје и Куманово
На 07.09.2009 година во Скопје и Куманово се оджра јавна промоција на Mozilla Firefox 3.5.
Наст анот  беше успешно организиран од групат а за маркет инг на Mozilla во Македонија.
Извест ување од наст анот  е дост апно на порт алот  it.com.mk
(http://it.com.mk/index.php/Vesti/IT.mk/Se-promovirashe-Firefox-vo-Skopje-i-Kumanovo) . Фот ографии од
наст анот  има на Flickr ст раницат а на Mozilla Македонија (http://www.flickr.com/photos/mozilla-mk/)

Конференција за слободен софтвер во Косово
На 29 и 30 август
2009 година во
пришт ина се
одржа прват а
конференција за
слободен софт вер

(http://kosovasoftwarefreedom.org/) на Балканот  која имаше регионален и меѓународен каракт ер.
На дводневниот  наст ан, организиран од локалнат а косовска организација
(http://flossk.tuxfamily.org/foswiki/bin/view.pl/Main/WebHome) со помош на бројни спонзори од Косово
и ст ранст во, учест вуваа повеќе од 500 луѓе од 16 земји. Наст анот  беше исполнет  со
презент ации на т еми поврзани со слободен софт вер. Покрај вообичаенит е т ехнички
презент ации имаше и неколку кои се осврнуваа на општ ест вениот  аспект  на движењет о за
слободен софт вер.

Слободен софт вер Македонија (http://slobodensoftver.org.mk/) учест вуваше на конференцијат а со
две презент ации од своит е членови. Миша Поповиќ презент ираше за проект от  на Владат а на
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Р. Македонија за корист ење на Едубунт у во училишт ат а. Анализат а шт о беше презент ирана го
прет ст авуваше увидот  на заедницат а во овие прашања. Новица Наков пак презент ираше за
раст ењет о и распаѓањет о на заедницит е за слободен софт вер, пренесувајќи ги досегашнит е
македонски искуст ва.

Антиконференција Ништо нема да се случи во Сплит

Од 21 до 23 август  оваа година прет ст авници од Слободен
софвер Македонија, компјут ерски ент узијаст и и вљубеници во
т ехнологијат а присувст вуваа на т радиционланат а
ант иконференција во Сплит , Хрват ска, Ништ о нема да се случи.

На овој т родневен наст ан кој го организираат  самит е учесници,
се случуваа предавања, работ илници и дружења на луѓе од
регионот  со присувст во на гост и од Германија и Шведска. Темит е
кои се дискут ираат  беа компајлери со осврт  на програмскиот
јазик Дилан, авт омат изација на инст алација на одржување на
Дебиан Gnu/Linux операт ивни сист еми со помош на програмскиот
јазик Perl и CouchDB, пот оа хакирање на USB to serial конт ролери
за пврзување на џојст ици од комодоре 64 до бежичен пренос на
елект рична енергија со помош на концепт ит е и нацрт ит е на
Никола Тесла до хакирање на микроконт ролери.

На самат а ант иконференција беа заст апени и т еми за хакирање
на општ ест вот о како овозможување на прист ап до
информациит е и подат оцит е кои се зат ворени во базит е на
подат оци на јавниот  сект ор како и т ранспарент ност  на
процесит е кои се од клучно значење на граѓанит е во нивнит е
општ ини со помош на корист ење на социјалнит е мрежи и нови
медиуми со посебен осврт  на нивнат а примена во неколку
општ ини во Велика Брит анија, како последно но можеби и прашање кое ги допира скоро сит е
корисници на инт ернет  е споделувањет о на т орент  дат от еки преку Thepiratebay.org и
предавање за неговот о зат ворање под прит исок на судскиот  процес за прекршување на
авт орскит е права во Шведска, преку пират скат а парт ија до неговот о т рансофрмирање и
дист рибуирање на мношт во сервиси кои ќе ја заменат  целокупнат а инфраст рукт ура на самиот
The pirate bay.

Содржината на оваа порака пред сѐ е наменета за новинари и организации со кои соработува
Слободен софтвер Македонија, но истата се испраќа до сите оние кои се пријавиле за тоа.

Доколку и вие сакате да ја добивате оваа порака, пишете ни на
<info_НА_slobodensoftver.org.mk>.

Интернет верзијата на овој документ се наоѓа на: http://wiki.lugola.net/2s.mkBilten10.09

Извадок од Мрежа, НСНД,
Сплит 2009


