
int minden népszerû dolognak, a Palm alapú
gépeknek is népes internetes tábora van, ebbõl
következõen számtalan ezzel foglalkozó weboldala

található a Neten. Nagyon sok oldalt átböngészve az alábbi
hivatkozásokat illesztettem könyvjelzõim közé:
� http://www.tealpoint.com
� http://pda.tucows.com/palm.html
� http://www.cesinc.com/
� http://www.palmgear.com/software/index.cfm

A programok
A programok tárháza meglehetõsen nagy, akad kereskedelmi
termék és szabadon felhasználható, ingyenes, illetve idõkorlá-
tos stb. program is. Néha feltört vagy törvénytelenül terjesztett
program is felbukkan, ezek használatától óva intenék minden-

kit! A fentebbi címek közül válogatva
szinte bármilyen feladatra alkalmas és
bármilyen típusú programot (ingyenes,
fizetõs…) megtalálhatunk.
Az elsõ programtípus, amit egy ilyen
kis gépen én nagyon kedvelek, a játék.
Nézzük, mik közül választhatunk!
Aki szeret sakkozni, annak a
PocketChess (tm) Deluxe 2.5 programot
ajánlanám. Mindent tud, amit egy
sakkprogramnak tudnia kell:
játszhatunk a gép ellen, vagy akár hús-
vér ellenfelet is választhatunk.
A lövöldözni vágyóknak a Galax v2.2b
programot javaslom, ez a Linux alatt is
elérhetõ xgalaga program „kicsinyített
változata”.
Nagyon kellemes program a Liberty,
aminek segítségével a Game Boyra
készült játékokat futtathatjuk PalmOS
alatt. Lehet, hogy ezt sokan egy kicsit
túlzásnak gondolják, vagyis hogy az
emulált Palm-gépekben még egy másik
rendszert is emuláljunk, de ha valaki
tüzetesen ki akarja próbálni ezeket a kis
gépeket, erre is lehetõsége nyílhat.
Pasziánsz a javából! Aki a munkahelyi
gépe elõtt eltöltött kínosan lassan ván-
szorgó órák alatt „véletlenül” függõségi
viszonyba került a pasziánsz prog-
rammal, az itt is megtalálhatja kedven-
cét. Így már nincs elvesztegetett idõ: ha
beszerez egy Palm-gépet, akkor akár
buszon, akár villamoson, vonaton, de

még a karácsonyi nagy beszerzési láz hosszasan kígyózó sorai-
ban is hódolhat szenvedélyének a Patience 2.5.2 programmal.
A második programtípus, amit valószínûleg sokan használnak:
a különféle irodai alkalmazások, szövegszerkesztõk, táblázat-

kezelõk (már amennyire egy
ilyen kis gépen ezek a fogalmak
értelmezhetõk, ugyanis billen-
tyûzet nélkül szöveget szerkesz-
teni olyan, mint kormány nélkül
autót vezetni).
Ezeknél az irodai alkalmazások-
nál nagyon fontos, hogy együtt-
mûködjenek a Microsoft Office-
szal, hiszen a felhasználók zöme
még mindig ezt használja. Ennek
a kitételnek a talán legjobban
megfelelõ program a Quick-
Office, illetve ennek nagytestvé-
re, a QuickOffice Pro. Mindkét

program kereskedelmi termék, az elõbbi
39,95 dollárt kóstál, a Pro-változat
pedig 49,95 dollárt. Miként a képeken
is látható, egy méretes képernyõ itt
sem árt. A� http://www.cesinc.com
oldalról tölthetõ le a próbaváltozat.
A harmadik nagy programcsoport, amit
körbevizslattam, az internetes alkalmazá-
sok (web-, levelezõ- és FTP-programok).
Böngészni szintén rémálomszerû egy
ilyen gépen, néha azonban elkerülhe-
tetlen. Képzeljük el, hogy éppen hegyet
mászunk, amikor egyszer csak kíván-
csiak leszünk a világ tõzsdéinek pilla-
natnyi állapotára! Ilyenkor a hegy
tetején elõvarázsoljuk zsebünkbõl a kis
Palm-gépecskét és a mobiltelefonunkat,
remélve, hogy lesz térerõ, és rákapcso-
lódhatunk az Internetre. Majd néhány
órát eltöltünk az olvashatatlan oldalak
böngészésével. Nos, ha ennyire önkín-
zóak lennénk, használjuk a PocketLink
2.50b böngészõprogramot.
Levelezõügyfélnek én az AceMail 1.3.5
programot választanám, mivel egyszerû

grafikus kezelõfelülettel bír, ezért könnyû használni.
Az FTP protokollt karakteres felületen használóknak pedig
az Lftp 1.7.6 program maga lesz a kánaán.

Jó szórakozást!
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Pózoljunk Linux alatt! (2. rész)
Emulátorokról szóló sorozatunk elõzõ részében életre keltettünk egy Palm-gépet. 
Most részletesebben is megismerkedhetünk a programok kínálatával és beszerzésével.
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Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu) a Linuxvilág
szakmai és CD-szerkesztõje. Szabadidejében
szívesen mászik hegyet és kerékpározik.
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