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Game Jolt 

A Game Jolt (GJ) egy (böngészővel vagy 
letölthető kliensen elérhető) ingyenes és 
kereskedelmi videójátékokat tároló szolgáltatás,  
szociális funkciókkal. A Yaprak és David DeCarmine 
által közösen alapított weblap először 2004. január 
1-jén indult és David DeCarmine készített.

A weblapon sok linuxos ingyenes játék található, 
ezen hivatkozás alatt: 
https://gamejolt.com/search/games?q=Linux&page=
1

itch.io 

Az itch.io a felhasználók számára videójátékok 
tárolására, eladására és letöltésére szolgáló oldal. 
2013 márciusában indította Leaf Corcoran és 2018 
februárjában mintegy 100 000 játékot tárolt.

Az itch.io-n a felhasználók „jam”-elhetnek, közösen 
alkotva játékokat, amire korlátozott idejük van (1-től 
3 napig). Az itch.io-n tartott jam során készült 
néhány legjelentősebb játék között vannak a Game 
Maker Toolkit-es Game Off és a Game Jam.

A linuxos játékokat ezen a címen találod:  
https://itch.io/games/free/platform-linux

Weblap, ami az összes meghatározást tartalmazza

Az Internet Archive

Az Internet Archive egy non-profit 
szervezet, amelynek célja, hogy egy 
multimédiás információs archívumot 

Játék PCLinuxOS-sel

Nos, először is el kell mondanom, elmúltam 50. 
Azokkal szemben, akik játszanak, előítélet van, de 
túl kell lépnünk ezen az előítéleten: semmi rossz 
nincs a számítógéppel való játékban. Sokan ujjal 
mutogatnak, és mondják: egy ember a te korodban 
gyerekeknek való videójátékokkal játszik?! Nos, a 
retró videójátékok gyűjtése terjedőben van (ahogy a 
játékipar működik, nem is csoda). Metal Jesus, egy 
nálam idősebb YouTuber élő példa rá, aki csak retró 
videójátékokat tesztel a csatornáján. Nos, eltekintve 
az előbbiektől, nézzük meg, milyen játéklehetőségek 
vannak PCLinuxOS alatt manapság.

GOG.com: maradj otthon.

A jól ismert lengyel GOG.com cég (a 
CD Projekt Red tulajdona), a Witcher játéksorozat 
készítője, promócióval rukkolt elő, segítve, hogy az 
emberek ne hagyják el az otthonaikat. Sok ingyenes 
játék van mindenkinek az izoláció idejére. A 
weblapja szerint: „Noha süt a nap, és a virágok már 
kezdenek nyílni a lakhelyetek körül, az egészség és 
a biztonság jár mindannyiunk agyában. A sötétítők 
becsukása és játék videójátékokkal jó módja lehet a 
lazításnak, és az otthoni időtöltésnek. Mi azért 
vagyunk, hogy segítsünk kiválasztani a következő 
kalandot a katalógusunkból, az Ingyenes játékok 
gyűjteményéből, illetve egy március 30-ig tartó nagy 
Tavaszi Promócióból.” (Szerkesztő megjegyzése: a 
dátum már valószínűleg lejárt, de még mindig sok 
akciós játék van.)

Az ingyenes játékok itt vannak 
https://www.gog.com/partner/stay_at_home

A tavaszi akciók itt vannak: 
https://www.gog.com/games?
page=1&sort=popularity&price=discounted

Írta: Alessandro Ebersol (Agent Smith) 

Nos, mivel karanténban vagyunk, kötelező az 
elkülönítés, hogy elkerüljük a COVID-19 terjedését, 
ami nem feltétlenül kell, hogy frusztráló és unalmas 
időszaknak legyen. Ezekben az időkben sok minden 
csinálhatunk otthon.

Családok, akik nem túl sűrűn látják egymást, ismét 
szorosabbra fűzhetik a kapcsolatukat, a maguk 
valójában beszélgethetnek (nem whatsapp-pal). 
Hiszem, hogy bizonyos esetekben a románc tüze 
újraéledhet. Természetesen a fertőzés a családokat 
összezárja és vannak nagyon ronda, családon belüli 
erőszakkal járó esetek, amik ilyenkor még 
rosszabbra is fordulhatnak.

Nézzük a dolgok pozitív oldalát és a kényszer 
„vakáció” során próbáljuk meg az időt a lehető 
legjobb módon eltölteni a kiváló PCLinuxOS 
társaságában.

Akkor most mit csináljunk ebben az 
elszigeteltségünkben? Lássuk!

Dolgok, amiket karantén alatt PCLinuxOS-sel csinálhatsz
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tartson fenn. Brewster Kahle alapította 1996-ban és 
a kaliforniai San Francisco-ban található. Az 
Archívum weblapok „felvételeit” (képernyőképeit) is 
tárolja. Ezek a felvételek az oldalak másolatai, így 
ha különböző időkben archiválták, akkor több 
változatuk is lehet, ami lehetővé teszi a fejlődés 
követését. Az archívumban találhatók még 
szoftverek, filmek, könyvek és hangfelvételek (közte 
élő show-k, olyan együttesek koncertjei, amik 
engedélyezték).

A gyűjtemény célja digitális másolatok fenntartás 
történelmi kutatásokhoz. A szervezet az Alexandriai 
Könyvtárhoz hasonlítva határozza meg a funkcióját. 
Azzal magyarázza, hogy célja az emberi tudás 
megőrzése, és mindenki számára elérhetővé tétele, 
elkerülendő, hogy bármiféle okból elkallódjon (ahogy 
az az előbb említett könyvtár esetében történt).

A gyűjteménye nagy számban tartalmaz különféle 
típusú fájlokat, úgymint hang- és videófájlokat és 
szöveges dokumentumokat, többnyire „public 
domain”-ként Creative Commons, vagy más szabad 
terjesztést lehetővé tevő licenc alatt.

A gyűjtemény felosztása:

• Wayback Machine (időgép): internetes oldalak 
pillanatképei, archiválási célból;

• Book Collections (könyvgyűjtemények): szabad 
terjesztésű könyvek, Internet Archive által 
digitalizált formában. Az Internet Archive 5 
országban 33 digitalizáló központot üzemeltet, 
napi mintegy 1000 könyv kapacitással, összesen 
2 millió archivált könyvvel rendelkezik.

• Open Library (nyílt könyvtár): a projekt célja, hogy 
minden kiadott könyvről készítsen egy oldalt: 
jelenleg 25 millió könyvről tartalmaz feljegyzést.

• Media Collection: gyűjtemények közte: Audio 
collection hangfelvételek 1800-tól 1960-as évekig; 
Brooklyn Museum, a Brooklyn múzeum 

gyűjteménye; New York Image collection, több mint 
880000 kép, magazin előlapok, NASA-fotók.

• Machinima Archives: machinima-ban készített 
filmek (játékok vagy videójátékok által, illetve 
olyan szoftverekkel készültek, mint a Blender, 
vagy a Maya).

• Moving Image Archives (mozgókép gyűjtemény):  
közel 3863 filmből és más audiovizuális fájlból áll 
(híradók, klasszikus rajzfilmek, háborús és 
háborúellenes propaganda anyagok).

• Programs: az Internet Archives rendelkezik a 
„legnagyobb online történelmi jelentőségű 
szoftvergyűjteménnyel" a számítógép 
történetének 50 évét lefedve, számítógépes 
magazinok, időszaki kiadványok, könyvek, 
shareware lemezek, FTP-oldalak, videójátékok 
stb. terabytok-ban. Az Internet Archive készített 
egy ú. n. „vintage software” (szoftverválogatás) 
archívumot megőrzésük céljából. A projekt 
érdekében felmentést kértek az USA Digital 
Millennium Copyright Act (szerzői jogvédelmi 
törvény) hatálya alól, amit 2003-ban három év 
időtartamra megkaptak. Az Archívumból nem lehet 
szoftvert letölteni, mivel a felmentés „kizárólag 
megőrzésre, vagy könyvtár, illetve archívum által 
kiadott digitális fájlok formájában történő 
helyreállításra céljára szolgál”. A felmentést 2006-
ban újból megkapták, majd 2009-ben új törvény 
elkészültéig, meghatározatlan időre 
meghosszabbították. A könyvtár "végleges 
döntésként" 2010-ben ismételten és lejárati idő 
nélküli felmentést kapott. 2013-ban az Internet 
Archive elkezdett közreadni 
„abandonware” ("gazdátlan") böngészőben MESS 
segítségével lejátszható videójátékokat, például 
az Atari 2600 ET the extraterrestrial játékát. 

2014. december 23-tól az Internet Archive-ban egy 
webböngésző alapú DOSBox emuláció segítségével 
ezernyi PC / DOS játék vált elérhetővé kizárólag 
„iskolai tanulmányozás és kutatások céljából”. Azaz 
az Internet Archive-on órákat tölthetsz el 

szórakozással anélkül, hogy egy fillért is kiadtál 
volna. URL:  
https://archive.org/

Ingyenes online filmek

Sok oldal van az Interneten, ahol ingyen nézhetünk 
audiovizuális darabokat. 

Az előbb említett Internet Archive  csak egy közü-
lük, de több ilyen van. 

YouTube: TCC Channel - Timless Classics in color. 
Mestersége Intelligencia által színezett régi filmek. 

YouTube: Channel Maverick Movies - A független 
amerikai Maverick Movies filmvállalat filmjei.

YouTube: a Reddit-en lévő filmek komplett listája  
https://www.reddit.com/r/fullmoviesonyoutube/

Tubi TV: sztrímelő oldal számos művel -- a 
PCLinuxOS Magazine-ban már foglalkoztunk vele.

IPTV 

Az IPTV-témát a PCLinuxOS Magazine oldalain már 
kitárgyaltuk, ugyanakkor eggyel több hivatkozás 
nem fog ártani, nemde?

A Github ezen oldalán számos csatorna lejátszási 
listája található meg  https://github.com/iptv-org/iptv 

Erről az oldalról pedig a következő lejátszási listát 
kell letölteni:
https://iptv-org.github .io/iptv/index.country.m3u

Világszerte több mint 800 csatornát érhetsz el. A 
lejátszási lista minden 16 órában frissül, így semmi 
értelme folyton letölteni a listát.

Dolgok, amiket karantén alatt PCLinuxOS-sel csinálhatsz
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A Github oldalán az érdeklődési körnek megfelelően 
nyelv, ország és típus szerint válogathatsz a listák 
közül.

Zene

Sok olyan oldal van az Interneten, ahol ingyen 
hallgathatsz zenét. Néhányat felsorolok itt.

Jamendo: a Jamendo zenei oldal luxemburgi bázisú 
és független művészek, illetve zeneszeretők 
közössége. A belga Audio Valley és az Independent 
Management Entity (IME) leányvállalata 2019 óta. A 
Jamendo eredetileg egy, Creative Commons licenc 
alapú zenei platform volt. 2015 októberétől a 
Jamendo többé már nem létezik ebben a formában, 
hanem ingyenes sztrímelő és saját felhasználásra 
ingyenes letöltő szolgáltatásként. A Jamendo célja, 
hogy összehozza a zenészeket és a 
zeneszeretőket, lehetővé téve a művészeknek, hogy 
ismertebbek legyenek és a licencelő szolgáltatáson 
keresztül több pénzt kereshessenek. 

Kevin MacLeod: 1972. szeptember 28-án született 
amerikai zeneszerző és zenész. MacLeod több mint 
2000 jogdíjmentes zenei darabot írt és Creative 
Commons licenc alatt elérhetővé tette. A licencelési 
opciója addig engedi bárki számára a zenéje 
felhasználását, amíg tulajdonjogát jelzik, ennek 
következtében zenéjét több ezer filmben 
felhasználták. Zenéjét néhány kereskedelmi 
videójátékban is használták, például a Kerbal Space 
Program.

The Mod Archive: a Mod Archive lejátszható MOD 
zenei fájlok indexelésére és archiválására való 
weblap. Lehetővé teszi bárki számára, hogy 
modulokat töltsön fel, illetve grafikákat, recenziókat 
csináljon, és osztályozza a közösség általi készített 
zenei fájlokat. A weblap által fogadott formátumok 
MOD, IT, XM, AHX, MED, STM, S3M, MO3, MTM, 
669, AMF, AMS, DBM, DIGI, DMF, DSM, FAR, GDM, 
IMF, J2B, MDL, MPTM, MT2, OKT, PLM, PTM, STM, 
ULT és HVL. 

SoundCloud: egy európai audioelosztó platform és 
zenemegosztó weboldal a németországi Berlinből, 
ami lehetővé teszi a felhasználóinak audio 
feltöltését, reklámozását és megosztását. Az 
Alexander Ljung és Eric Wahlforss 2007-ben 
indította SoundCloud a piac egyik legnagyobb 
zenesztrímelő szolgáltatásává nőtte ki magát, havi 
több mint 175 millió felhasználóval világszerte. A 
SoundCloud ingyenes és fizetős tagságot egyaránt 
kínál, elérhető asztali és mobil eszközön is. A 
SoundCloud hatást gyakorolt a zeneiparra azáltal, 
hogy sok előadó a zenemegosztó szolgáltatás 
segítségével emelkedett ki. A platform művészei 
műveiket ingyen terjeszthetik, amit minden 
felhasználó elérhet. A SoundCloud támogatást kap 
befektetőktől és más médiaplatformoktól, mint a 
Twitter, ugyanakkor a sztrímelő platform maga is 
foglalkozik a gazdasági kérdésekkel, így sok 
alkalmazottat bocsátott el a jövedelmezőség 
megtartása érdekében.

Tanulás

Ezeket az időket új dolgok tanulására is használ-
hatjuk, mivel sok ingyen tanfolyami oldal érhető el. 

Udemy egy e-learning 
platform, amit Eren Bali 

készített elektronikus tanulásra, hogy szakemberek 
tanulhassanak és taníthassanak egyaránt. A 
tanfolyamok témája változó, az önsegítő, 
zeneelméleti és háziállat tartásáról szólóktól kezdve 
a (kezdő, vagy haladó) programozási, adatelemzési, 
tervezési, eladói és más hivatást célzó, ingyenes és 
fizetős, illetve végzettséget adó, vagy nem adó 
kurzusokig. A platformnak 2019 első felében több 
mint harminc millió hallgatója volt a mintegy 
százezer tanfolyamon, negyvenkétezer oktatóval, 
több mint ötven nyelven. 

Az ingyenes tanfolyamok itt vannak:  
https://www.udemy.com/courses/search/?q=free%20
courses&src=sac&kw=free

Udacity egy profitor-
ientált oktatási szer-

vezet, amit Sebastian Thrun, David Stavens és Mike 
Sokolsky alapított. Egy Stanford egyetemi kísér-
letből nőtte ki magát, amiben Sebastian Thurn és 
Peter Norvig offline adott tanfolyamot „Bevezetés a 
mesterséges intelligenciába” címmel bárkinek, 
ingyen, amire több mint 160 000 hallgató, több mint 
190 országból jelentkezett. 2011-ben kezdte el a 
működését. A cég szerint a céljuk, hogy bárki 
számára elérhetővé tegyék a magas szintű képzést. 

Ingyenes tanfolyamaik ezen a címen találhatók:  
https://blog.udacity.com/category/free-courses

Nos, sok mindent csinálhattok az izoláció idején. 
Szórakozzatok, játszatok, hallgassatok zenét, olvas-
satok és használjátok ki új dolgok tanulására is.

Ne tespedjetek! Használjátok a PCLinuxOS-t és 
töltsük el ezt az időt a lehető legjobban.

Vigyázzatok magatokra! Maradjatok otthon, bizton-
ságban. És legfőképp, maradjatok egészségesek!

https://www.jamendo.com/
http://incompetech.com/
https://modarchive.org/
https://soundcloud.com/
https://www.udemy.com/courses/search/?q=free%20courses&src=sac&kw=free
https://blog.udacity.com/category/free-courses
http://pclinuxos.com/?page_id=188

