
egyétek meg ezt az újságot!
Lapunkban most már egy olyan
rész is megtalálható, amely

a beágyazott rendszerek Linux alatti
fejlesztésével foglalkozik, és részletes
tájékoztatást tartalmaz az eszköz-
vezérlõk kódolásáról és más olyan té-
mákról, amelyeket az asztali rendszerek
fejlesztõi is hasznosítani tudnak.
Akiket elsõsorban a beágyazott rend-
szerek fejlesztése érdekel, talán felteszik
a kérdést, hogy miért kezdjék el most
olvasni a Linux Journalt, amikor eleve
tudják, hogy tele lesz nem beágyazott
rendszerekrõl szóló témákkal is. És
ugyan miért érdekeljék a hagyományos
Linux-programok fejlesztõit a beágya-
zott rendszerekrõl szóló cikkek? Az, ami
õket érdekli, amúgy sem fog egy linuxos
órán futni, nem igaz?
A rövid válasz az, hogy ebben a hónap-
ban indul útjára Greg Kroah-Hartman

Beágyazott rendszerek címû rovata
az eszközvezérlõkrõl. Greg foglalkozik
a Linux USB és PCI Hot Plug karbantar-
tásával és támogatásával, és már régeb-
ben is nagyszerû cikkeket írt a Linux
Journalba és az Embedded Linux Jour-
nalba. A Beágyazott rendszerek rovat
kéthavonta jelenik meg, ami azt jelenti,
hogy átlagosan havonta nyújtunk segít-
séget, és félhavonta hozunk le olyan
rendszermagínyencségeket, amelyeket
sehol máshol nem találhattok meg.
Most, miután már elküldted az elõfize-
tési lapodat, eláruljuk a hosszú választ
is, vagyis azt, hogy a Linux és általában
a szabad programok természetüknél
fogva beágyazhatóak. A beágyazható
projektek eleve olyan programokon
indulnak fejlõdésnek, amelyek más
rendszerre szabadon átvihetõk, testre-
szabhatók és árusíthatók. Ha nem
hiszed, figyeld meg a sokat dicsért, kife-
jezetten „média operációs rendszernek”
szánt BeOS lenyûgözõ sikerét (ah!),
mely a legnagyobb csendben tûnt el
a süllyesztõben, míg a valódi médiaesz-
közök – például a TiVo vagy a Moxi –
Linuxra tértek át.
Amikor Gregnek az új Cypress USB
lapkáról, az SL811HS-rõl beszéltem,
valamint arról, hogy a vezérlõjét a
Cypress GPL alatt adja ki, az elsõ reak-
ciója az volt, hogy örül neki, hogy a
Cypress érti „a csíziót”. És valóban,

nagyon hasznos eszköznek is tûnik.
Mesterként és szolgaként (master-slave)
is képes mûködni, ami azt jelenti, hogy
a gépedhez egy PDA-t csatlakoztathatsz,
amellyel összhangba hozhatod az állo-
mányaidat, majd a PDA-hoz USB-esz-
közöket csatlakoztathatsz, például ege-
ret vagy billentyûzetet. Próbáld csak ki!
Ti, akik asztali gépként vagy kiszolgá-
lóként mûködõ Linuxra fejlesztetek,
miért kényszerítitek állandó üldögélésre
a felhasználókat, és arra, hogy kéztõcsa-
torna-szindrómától szenvedjenek,
amikor kényelmes beágyazott eszközö-
ket használhatnának ott is, ahol a
valódi munka (vagy a szórakozás)
zajlik? Vagy ami még jobb, miért nem
hagyjuk ki a felhasználót teljesen az
unalmas részekbõl, és engedjük, hogy
a gép foglalkozzon a való világgal?
Programjaitok hatékonyabb munkát
végeznek „beágyazott” rendszerekben,
mint a kiszolgálószobában vagy az
irodában. Ugyanez vonatkozik a web-
lapokra is. Próbáljátok csak ki egy
Zauruson még ma!
De térjünk vissza egy kicsit arra, mi is
a csízió. A beágyazott Linux nem csupán
egy befóliázott csomag, amelyre rá van
írva, hogy „beágyazott”. Ez egy szab-
ványos, általános felület, széles körû
meghajtógyûjteménnyel, ami napról
napra bõvül (köszönjük a Cypressnek
is), és amelyet olyan felhasználói szer-
zõdéssel adnak ki, ami engedi, hogy
elvégezzük a munkát. A szokványos
Linuxhoz hasonlóan a beágyazott rend-
szerek is jó programok a csíziót értõ
emberek számára.

1. A beágyazott rendszereknek nincs
szükségük rendszergazdákra.

2. Az alkalmazás már fel van rájuk
telepítve. Nem kell további
programokat telepíteni, hogy képes
legyen a feladata elvégzésére.

3. Gyorsan válaszol. Sok beágyazott
rendszernél alapkövetelmény a valós
idejûség, de még ha nem is az, akkor
sem kényszerítenek rá, hogy olyan
ostobaságokra kelljen várnod, mint
az fdisk.

4. Közvetlenül a való világgal áll kap-
csolatban, nem pusztán a hálózattal
vagy a kéztõcsatornát pusztító bil-
lentyûzettel és egérrel.

5. Nem lehet vele vitatkozni! Nem érez
sajnálatot, bánatot vagy félelmet!

6. És soha, de soha nem áll le, amíg
csak meg nem halsz!

Várjunk csak, az utolsó két pont a
Terminátorra vonatkozik, és az összes
beágyazott rendszerre nem áll. De a
lényeg érthetõ – a beágyazott rend-
szerek már most olyanok, amilyenné a
programok válni akarnak, ha felnõnek,
és a „hagyományos” Linux ugyanebbe
az irányba tart.
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Halló, beágyazottrendszer-fejlesztõk!
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Don Marti
a Linux Journal szakmai
szerkesztõje, olvasóink a
dmarti@linuxjournal.com 
címen érhetik el.
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