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Láttuk-hallottuk

Hordozható eszköz
Compaq iPCompaq iPAQAQ
A Linux futtatására alkalmas, titkár-
programmal ellátott zsebgépek (PDA)
két csoportra oszthatók: az egyik csak
a legszükségesebb programok futta-
tására alkalmas, a másik kellõen
gyors és elegendõ teret enged a kí-
sérletezésnek. Az iPAQ az utóbbiak
közé sorolható. Az ipari tervezés szép
példája, eltekintve a majdnem szim-
metrikus íróvesszõtõl. Sok fejlesztõt
megnyert magának, így a linuxos
PDA-tulajdonosok számos alkalmazás
és leírás közül válogathatnak. A tar-
tozékokat tekintve, mint például a
PCMCIA kártyabõvítõ-csomag és
a hamarosan elérhetõ kamera, vagy
a gyorsulásmérõ további kellemes
lehetõségeket tartogat számunkra.
Az iPAQ tehát ígéretes felületnek tûnik
a jövõbeni Linux-fejlesztések számára.
Könyvek
Linus TLinus Torvalds–Davis Diamond:orvalds–Davis Diamond:
Just for FJust for Fun: The Story of anun: The Story of an
Accidental RAccidental Revolution evolution 
(A móka kedvéért: egy véletlen forra-
dalom története)
Az Internet idõszerûségét jelzi, hogy
legbefolyásosabb személyiségei már
31 évesen megírták az elsõ önéletraj-
zukat. Azért az elsõt, mert a móka nyil-
vánvalóan még csak most kezdõdött. 
Linus Torvalds tehát véletlenül lett
forradalmár, akárcsak író. Bizonyos
értelemben véve éppen ez a lényeg.
A könyvet nem „kiadták”, inkább
csak úgy „jött” – ahogyan a cím is
mondja: a móka kedvéért. Egyoldalú
párbeszéd valamirõl, amirõl talán
érdemes beszélni, s ha mégsem, a
szerzõt az sem érdekli különösebben.
A Linushoz hasonlók szemszögébõl
nézve ez a könyv is egy kezdeti ál-
lapotban levõ „hack”, amit idõvel tö-
kéletesíteni és javítani lehet. Hasonló
szemszögbõl nézve vehetjük prog-
ramleírásnak vagy hibalistának is.
Érdekes, hogy ennek az operációs
rendszernek, amelyet leginkább a
rendszermag alapítójáról ismernek,
ennyire sok szerzõje létezik. A köny-
vet elolvasva megérthetjük, hogy
mi hozta össze ezeket az embereket,
s hogy egy olyan hétköznapi dolog,
mint egy operációs rendszer, miként
lehet annyira szórakoztató.

Hálózati program
OpenSSHOpenSSH
A Linux Journal szerkesztõségi iroda
egyik kiszolgálóján huszonegynéhány
OpenSSH folyamat fut egyszerre,
egy munkaállomáson pedig hat.
Adatátviteli csatornákat nyitunk,
nyakra-fõre használjuk az scp-t, és
alapjában véve az SSH-kapcsolatok
bûvöletében élünk. Kényelmes, meg-
bízható – a beállítása és a kezelése
pedig kész öröm. Igazából azért esett
a választásunk az OpenSSH-ra, mert
ha nem lenne, mindannyian Seattle-
be költözhetnénk.
Fejlesztõeszköz
KDevelopKDevelop
Az egyre több felhasználót megnyerõ
KDevelop nemcsak hibakeresõ és
elsõrangú böngészõeszközöket kínál,
hanem a GNU-tól megszokott módon
az új fejlesztések indítását is meg-
könnyíti. A védett IDE-alkalmazások
világából érkezõk örömmel tapasztal-
hatják, hogy a KDevelop számos
népszerû kezelõfelület utánzására
képes. A beágyazott változatokat
gyártó REDSonic szintén a KDevelo-
pot választotta a REDICE Linux
egyesített fejlesztõkörnyezetéül.
Irodai alkalmazás
Abi WAbi Wordord
Nem akármilyen szövegszerkesztõ:
valamirevaló rendszeren három má-
sodperc alatt elindul és 5 MB memó-
riát igényel egy üres dokumentumhoz.
Nem tévedés: megbízható, alapszol-
gáltatást nyújtó szövegszerkesztõ
minden fölösleges sallang nélkül.
Már nyomtatni is tud, sõt a Microsoft
Word-dokumentumokat is képes be-
hozni. Ha kipróbáltad, két eset lehet-
séges: 1. megtetszik; 2. nem
vesztettél sok idõt a letöltésével.
Asztali környezet
KDE2KDE2
Az új KDE asztali környezetnek ugyan
még fejlõdnie kell, ami az erõforrás-
felhasználást és az üzembiztonságot
illeti, de minden megjelenõ változat
azt ígéri, hogy a legjobb úton halad
a tökéletesség felé. Jobb lett a felé-
pítése és komoly fejlesztésen ment
keresztül. Az egyik legkellemesebb
módosítás a KDE böngészõjének, a
Konquerornak fájlkezelõként történõ

beépítése. A Google bevonásával
keresést indít a címsorba beírt sza-
vakra. A KDevelop szintén teljesen
be van ágyazva, lásd a Fejlesztõ-
eszköz tárgykört.
Valós idejû eszköz
PPreemptible Kernel Preemptible Kernel Patch, atch, 
Nigel Gamble és társai 
– Montavista Software
Ez a mindössze ezersoros javítófájl
a meglévõ rendszermag SMP dara-
bolási stratégiáját kihasználva figye-
lemreméltó eredményt ér el. Nem-
csak a beágyazott rendszerek meg-
szállottjai értékelhetik ezt, hanem
bárki, aki egy terjedelmes tar-fájl
kicsomagolása közben szeretne
a számítógépén zenét hallgatni.

Honlapok
LinuxDevicesLinuxDevices
Miután az LLC nemrég megvette
a DeviceForge-ot, a LinuxDevices
visszatért alapítója, Rick Lehrbaum
kezébe. E weboldal rendkívül sok-
rétû: hírekkel, útmutatókkal, termék-
ismertetõkkel és összehasonlítások-
kal, valamint vitafórumokkal szolgál.
Bár elsõsorban beágyazott Linuxszal
foglalkozik, az átlagos Linux-felhasz-
nálóknak is rengeteg ötletet kínál.
Adatbázis
OracleOracle
A Linuxon 1999-ben megjelent
Oracle mára erõs versenytárssá vált.
Tavaly a PostgreSQL kapta a szer-
kesztõk díját, s noha változatlanul
komoly vetélytárs és nagy nyilvános-
ságot kapott az idei év folyamán,
az Oracle lehengerlõ teljesítményét
egyszerûen nem lehet figyelmen
kívül hagyni.
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Kapcsolódó címek
APPRO 1124 � appro.com/1124.html
BRU-Pro �www.estinc.com/bruproinfo2.php
Filanet InterJak 200 802.11b �www.filanet.com/
index.php3?side=home&home=products_80211b
Konqueror www.konqueror.org
Linux Professional Institute �www.lpi.org
Tribes 2 �www.lokigames.com/products/tribes2
Velcro �www.velcro.com
SuSE Linux 7.3 �www.suse.com/us/products/
suse_linux/i386/index.html
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