
psh
Íme, a Perl-bûvészek parancsértelme-
zõje! Számos Bash-szolgáltatással ren-
delkezik, de a Perl szempontjából vala-
mivel barátságosabb. Még csak nemrég
kezdtem bejelentkezési héjként hasz-
nálni, így egyelõre nem mondhatok róla
sokat. Mindenesetre határozottan köny-
nyebben kezelhetõ. Ha kétségeid van-
nak, kérdezz meg egy év múlva, hogy
még mindig ezt használom-e. Hiszem,

hogy eljön a nap, amikor a Perl átveheti
az összes rendszersegédprogram sze-
repét (ha valakinek ilyen hajlamai van-
nak), addig is megelégszem egy Perl-
héjjal. Futtatásához Perl szükséges és
BSD::Resources (választható).
� http://www.focusresearch.com/

gregor/psh

Advanced Packet Sniffer
Mint azt már három évvel ezelõtt is
megjegyeztem, amikor elõször vizsgál-
tam meg a fenti alkalmazást, ez a háló-
zati figyelõeszköz nem hasonlított a
tcpdump programra. Segítségével
láthatóvá válik a csomagforgalom, ami

lehet nagyon érdekes is, vagy éppen-
séggel teljesen értelmetlen – különösen
titkosított kapcsolatok esetén. Ez a prog-
ram részben azért tartozik a kedvenceim
közé, mert meg lehet vele mutatni, hogy
milyen olyan adatok mennek a hálóza-
ton, amit bárki szabadon elolvashat.
Futtatásához glibc szükséges.
� http://www.swrtec.de/clinux

Domino on Acid
Különösen nehéz játék, azonban saját
„tippek és trükkök” kézikönyvvel bír.
A játékot letöltheted, vagy közvetlenül
az Interneten is játszhatod. Saját gépe-
den jar-fájlként indíthatod, egyébként
bármelyik Java-képes böngészõbõl meg

lehet hívni. Ha úgy játszol, mint én,
nálad is mindent el fognak borítani
a téglák, és semmivel sem jutsz közelebb
a megoldáshoz. A futtatásához Java
szükséges.
� http://www.winterdrache.de/

freeware/domino/index.html

Checkbot
A Checkbot egy egyszerû, kis erõforrás-
igényû weblapellenõrzõ program. Ha a
--match kapcsolóval, a saját tartomá-
nyod nevét megadva futtatod, nem
kalandozik el azokra az oldalakra, ame-
lyekre esetleg hivatkozol. Az eredményt
levélben is megkaphatod, vagy figye-
lemmel követheted, amint weboldaladat
a talált címek alapján bejárja. Nincs több

hibás hivatkozás, bármilyen összetett
legyen is az oldal – vagy ha mégis, lega-
lább tudsz róla. A futtatáshoz Perl,
valamint a File::Basename és LWP Perl-
modulok szükségesek.
� http://degraaff.org/checkbot

Dbmail
A Dbmail többezer felhasználós, nagy
levelezõkiszolgálók esetén hasznos.
A leveleket és a felhasználókat SQL-
adatbázisban tárolja, így nem kell rend-
szerfelhasználókat létrehozni. A Dbmail
program nemcsak a dbmail-smtp-vel
használható, ami csak egy SMTP-foga-
dódémon (emellett szükség van a Send-
mailre vagy más MTA-ra a levelek elkül-
déséhez), hanem a dbmail-pop3d
POP3-kiszolgálódémonnal, illetve a
dbmail-imapd IMAP-démonnal is.
A mellékelt beállítási leírás igencsak váz-
latos, úgyhogy magadnak kell kitalálnod
– szerencsére nem túl bonyolult. Az
SMTP elõtt a POP-ot vagy az IMAP-ot is
be kell állítani. Elõfeltételei: PostgreSQL
vagy MySQL, libssl, libcrypto, glibc.
� http://www.dbmail.org

Gtk-Perl Flash Cards
A villámkérdés jól bevált tudásfelmérési
módszer. Kapsz egy kérdést, válaszolsz
rá, és ellenõrzöd, hogy helyes-e a válasz.
Ezen az elven alapul ez a kis alkalmazás.
Megadhatod a kérdések nehézségi szint-
jét, tetszés szerinti számú kérdést ve-
hetsz fel az adatfájlba, azután ellenõriz-
heted a tudásodat. A program számon
tartja a helyes és helytelen válaszok szá-
mát, az összes kérdés számát, lehetõvé
teszi a véletlen lekérdezést és egyéb szol-
gáltatásokat is tartalmaz. Perl és a Gtk
Perl-modul szükséges a futtatásához.
� http://www.masswire.com/flash.tgz
A programok megtalálhatóak a 47. CD

Magazin/Paranyok könyvtárában.
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