
Három fájlt kell módosítanunk, hogy mûködésre bírjuk a
dolgokat. Elõször módosítsuk az $ENHYDRA/bin/multiserver

fájlt: a PostgreSQL JDBC meghajtó .JAR fájljára helyezzünk el
egy hivatkozást. Ezt egyszerûen a multiserver fájl megváltoz-
tatásával érhetjük el (ez tulajdonképpen egy héjprogram, ami
a Java programot hívja meg). A Build up classpath meg-
jegyzéssor alatti részeket a következõre változtatjuk:

# Where is the PostgreSQL JDBC .jar file?
PG_JDBC=/usr/share/pgsql/jdbc7.1-1.2.jar

if  [ X${CLASSPATH} = "X"] ; then 
�NEWCP=${ENHYDRA_CLASSES}${PS}${PG_JDBC}

else

NEWCP=${ENHYDRA_CLASSES}${PS}${CLASSPATH}${PS}
${PG_JDBC}

fi

Következõ lépésként be kell állítanunk a blog.conf fájlt. Min-
den Enhydra-projekt tartalmaz egy beállításfájlt, amely szá-
mos más érték mellett meghatározza, hogy a rendszer milyen
adatbázist használjon. Az én esetemben ez a beállításfájl a
blog/output/conf/blog.conf névre hallgat, és az alkalmazással
kapcsolatos rengeteg név-érték párost tartalmaz.
Módosítanunk kell a Database manager rész néhány rész-
letét, hogy a mi programunkra mutasson. A 4. listában (24. CD
Magazin/DODS könyvtár) megtaláljuk ezt a részt – abban a
formában, ahogy annak lennie kell. 
Végül módosítjuk a servlet.conf-ot. Annak ellenére, hogy nem
kell feltétlenül megváltoztatnunk, hasznos dolognak tartom a
következõ két sorban a hibakeresõ részek bekapcsolását:

Server.LogToFile[] = EMERGENCY, ALERT, 
�CRITICAL, ERROR,WARNING, INFO, DEBUG 

Server.LogToStderr[] = EMERGENCY, ALERT, 
�CRITICAL, ERROR,WARNING, INFO, DEBUG

A legfontosabb, amit a blog.conf és servelet.conf fájlokról tudni
kell, hogy újra létrejönnek, valahányszor csak legfelsõbb szintû
make parancsot adunk ki. Ezért ha ilyen módszerrel változ-
tattuk meg a fájlokat, többet semmi esetre se adjuk ki a legfel-
sõbb szintû make parancsot. Ha megtesszük, meg fogjuk bánni
(ahogy én is megbántam). Ehelyett inkább ezt a parancsot
presentation könyvtárban adjuk ki.
Ha a beállításfájlokat megváltoztattuk, beléphetünk a
~/enhydraApps/blog/output könyvtárba és futtathatjuk a
./start parancsot. Láthatjuk, ahogy a kiszolgáló elindul,
illetve (amennyiben a DEBUG lehetõséget beállítottuk a
servlet.conf-ban, illetve a naplózást a blog.conf-ban) jó néhány
hibakeresõ üzenetet tekinthetünk meg.
Ellenõrizhetjük is alkotásunkat. Állítsuk a böngészõt 9000-es
kapura, amely az Enhydra-alkalmazások alapértelmezett kapu-
száma: http://localhost:9000/. Ha minden jól megy, a böngészõ-
ben blogprogramunk kimenetét fogjuk látni.

Összegzés
A DODS jobb az Alzabónál, mivel kitûnõ objektumréteget nyújt
az SQL felett. Továbbá úgy tûnik, jobb és megbízhatóbb eljárá-
sokat kínál az egyes lekérdezések összeállítására és az eredmé-
nyek kezelésére. Ugyanakkor a DODS néhány szempontból
ugyanazokban a betegségekben szenved, mint az Alzabo, vagy
bármely egyéb relációs-objektum kapcsolatteremtõ rendszer.

Az egyik ilyen gond, hogy új módszert kell megtanulnunk az
(évek óta megszokott) SQL-lekérdezések elkészítésére, illetve a
hosszabb lekérdezéseket meglehetõsen kényelmetlen megírni,
hiszen eljáráshívásokból kell összerakni õket. A DODS-szerû
rendszerek általános használhatósága egyben azt is jelenti, hogy
kedvenc adatbázis-kezelõnk különleges képességeit nem
használhatjuk ki. Így például a PostgreSQL esetében a DODS
úgy tûnik, teljesen figyelmen kívül hagyja az idegen kulcsokat
és a számlálókat, amelyek pedig sokkal tömörebb adatszerke-
zetet eredményeznének.
Az Enhydra egyéb részeivel társítása a DODS azonban kitû-
nõen mûködik. Akárcsak az XMLC és a superservletek eseté-
ben, a DODS-t is elõbb letaglózónak és ügyetlennek éreztem,
utóbb viszont hasznosnak és okosnak. Elsõ pillantásra az
Enhydra DODS eszköze jó próbálkozás az objektum- és a
relációs világ közötti szakadék áthidalására. Már alig várom
az Enhydra Enterprise végsõ változatát, amely kétségtelenül
újabb lökést ad majd a dolgoknak. 
A következõ hónapban belenézünk abba az egyre inkább elõtér-
be kerülõ szabványba, amely nemcsak, hogy összeköti a relációs
és az objektumvilágot, de kiszolgálóoldali Java-alkalmazásainkat
tranzakció-kezelési képességekkel is felruházza. Az Enterprise
JavaBeans szolgáltatásokat és adatokat nyújt a webalkalmazások-
nak, és egyre népszerûbbé válik azok közt a webfejlesztõk között,
akik objektumokat szeretnének alkotni, használni, illetve adat-
bázisban tárolni, anélkül, hogy meg kellene erõltetniük magukat.
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Kovácsmûhely

Reuven M. Lerner
(reuven@lerner.co.il) kisebb webes és 
internetes módszerekkel foglalkozó tanács-
adó cég tulajdonosa és vezetõje. A cikk
megjelenésének idõpontjában valószínûleg
már végleg elkészült Core Perl címû könyvé-

vel, melyet idén jelentet meg a Prentice-Hall. Az ATF honla-
pon érhetõ el (� http://www.lerner.co.il/atf/).

Kapcsolódó címek
Az Enhydra fõ honlapja a � http://www.enhydra.org címen
található. Az Enhydra 4.x más néven Enhydra Enterprise
az � http://www.enterprise.enhydra.org címen lelhetõ fel,
a � http://www.dods.enhydra.org címen pedig a DODS
Projectrõl találunk néhány adatot.
Az Enhydráról szóló kitûnõ bemutatót találunk a
� http://www.arsdigita.com/asj/enhydra címen, amelyet
Roger Metcalf, az ArsDigita Corporation munkatársa írt.
Meglehetõsen jó, bár kissé túlhaladott ismertetõt találunk
az Enhydra, a DODS és a PostgreSQL használatáról az
� http://enhydra.enhydra.org/software/documentation/
NewApps-DODS-Tutorial-PGSQL.html címen.
DODS és QueryBuilder témakörben két másik hasznos
honlap: � http://dods.enhydra.org/software/
documentation/gettingStarted.html és
� http://www.dods.enhydra.org/project/faq/
UsingTheGeneratedCode.html
Nagyon köszönöm a Lutris munkatársainak, különösképpen
David Young-nak, hogy DODS-kérdéseimmel kapcsolatban
ilyen segítõkészek voltak. Külön óriási köszönet illeti õket,
amiért olyan nyugodtan tûrték a Federal Express és az
izraeli iroda több mint egyhetes õrületét, akik egyszerûen
nem hitték el, hogy egy program valóban ingyenes is lehet.
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rançois, mon ami, le vagyok nyûgözve. El kell ismer-
nem, amikor arra kértelek, hogy válassz olyan bort,
amely kellemesen jellegzetes, teljesen megbíztam ben-

ned – és valóban elégedett vagyok. Az 1997-es Volnay-Sante-
nots du Milineu remek választás. Kérlek, hozz fel annyit, hogy
a vendégeinknek jusson bõven.
Már itt is vannak! Bienvenue, mes amis. Üdvözöllek titeket Chez
Marcel kitûnõ Linux-konyhájáról híres fogadójában. Foglaljatok
helyet! François éppen a pincébe ment, hogy bort hozzon. Tud-
játok, mes amis, mindig bámulatba ejt, amikor a finom ételek,
a bor és a Linuxszal való fõzés közötti párhuzamra gondolok.
Nézzük például az e havi számot … François, épp jókor érkeztél.
Kérlek, nyisd ki a bort és tölts a vendégeknek. Merci.
Miként a jó étteremtulajdonos eggyé válik a borospincéjével,
úgy lesz eggyé a jó rendszergazda is a rendszerével. A rend-
szergazda minden könyvtárat és állományt úgy ismer, mint a
tenyerét. Természetesen egy borospincérõl sokkal könnyebb
képet alkotni. Idõrõl idõre bejárom hûvös termeit, s hagyom,
hogy a palackok, a címkék és az illatok elborítsák az érzékei-
met. Linux-rendszergazdaként eddig csak a képzelõerõmre
volt bízva e világ megjelenítése. De mától, mes amis, minden
megváltozik! Ma Linux-rendszeretek valóságos hellyé változik
át. Állományrendszeretek néhány nyílt forrású recept segítsé-
gével ezennel belép a harmadik dimenzióba.
A mai menü elsõ fogása a Daniel Richard konyhájából szárma-
zó, magát szerényen csak fsv-nek (filesystem viewer) nevezõ
fõzet. A programocska indulását követõen elõször az egész
állományrendszert végignézi, majd a tartalmát teljesen új és
egyedi módon tárja elénk. Az állományok és a könyvtárak egy-
szerre csak különbözõ magasságú hasábokként jelennek meg,
mintha egy idegen város utcáin járnánk. Ha rákattintasz egy
könyvtárra, lehetõvé válik, hogy megközelítve feltáruljon az
alatta lévõ „város”. A program kétféle megjelenítési módot kí-
nál: térkép- illetve fanézetet. A fanézetben az az érdekes, hogy
a könyvtárak úgy jelennek meg, mint egy távoli ûrbéli város
felhõkarcolói. Az 1. képen az fsv-t mûködés közben láthatjátok.
Az fsv a � http://fsv.sourceforge.net címrõl tölthetõ le. Az elin-
dításához olyan dolgokra lesz szükséged, mint az OpenGL vagy
a Mesa GTK+ (lehetséges, hogy már mindkettõ megtalálható a
gépeden, vagy olyan közel vannak hozzád, mint Linuxod tele-
pítõkorongjai), illetve a Löf’s GtkGLArea OpenGL-készlet a
GTK+-hoz, amely a � http://www.student.oulu.fi/~jlot/gtkglarea
címen érhetõ el. Amennyiben RPM-alapú rendszerrel
rendelkezel, a � http://ww.rpmfind.net címen elõre fordított
csomagokat is találhatsz. De térjünk vissza a tárgyhoz.
Csomagold ki a forrást és fordítsd le:

tar -xzvf fsv-0.9.tar.gz
cd fsv-0.9
make
make install

A program futtatásához egyszerûen gépeld be az fsv

parancsot. Az eredmény meg-
jelenése az indulókönyvtár 
méretétõl függõen eltarthat néhány másod-
percig. Amennyiben szeretnéd, parancssorban is megadhatod
az induló könyvtárat. Ha például a Linux-rendszermag forrá-
sának könyvtárából szeretnél kiindulni, a következõ sort írd be:

fsv /usr/src/linux

Nem Daniel az egyetlen, aki Linuxát háromdimenziós rend-
szerként képzeli el. Egy másik érdekes projekt a találó 3dfile

nevet kapta. A 3D-látvány ismét az OpenGL, valamint a Mesa
és Mircea Mitu ajándéka.
Mircea Mitu siet leszögezni, hogy a 3dfile nem kimondottan

állománykezelõ program, bár rendelkezik néhány ügyes meg-
oldással (az elõre-hátrahintázó ikonokon túl is). Ha például
egy vörös tömbre kattintasz (amely a futtatható állományokat
jeleníti meg), elindíthatod vele az alkalmazást. A Maelstrom
nevû játékot is így indítottam – elvesztegetve vele egy csomó
idõt. Esetleg próbálj ki egy másik módszert: egy jobb egérkat-
tintás az állomány nevén, és egy kis helyi menü jelenik meg.
Amennyiben éppen szövegrõl van szó, szöveges állományként
nézheted meg. A másik nézet hexadecimális, amely jó módszer
kevésbé mûszaki beállítottságú ismerõseink elkápráztatására.
Nyisd ki az állományt a hexanézõkével, hosszasan tanulmá-
nyozd, végül mondj valami ilyesmit: „Á, igen, megvan a hiba”.
A rendszergazdák feladata a mítosz életben tartása, non?
Vess egy pillantást a 2. képre, majd dobjuk össze együtt ezt
a kis receptet, és keltsük életre a 3dfile-t. Meg kell látogatnod
a� http://web.ss.pub.ro/~mrns/3dfile címet, ahonnan besze-
rezheted a forrást. A telepítés is zökkenõmentesen zajlik, bár
a már hagyományosnak tekinthetõ ./configure elõtt akad
egy érdekes lépés:

tar -xzvf 3dfile-0.1.8.tar.gz
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A mélység felfedezése
Marcel az fsv, a 3dfile és az XCruise segítségével a Linux furcsa 
világát egy egészen új nézõpontból mutatja be.

Fogadó a Linuxhoz

1. kép Íme, a város – állományrendszered így jelenik meg az fsv-ben
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Fogadó a Linuxhoz

cd 3dfile.0.1.8
./autogen.sh
./configure
make
make install

A program futtatása olyan egyszerû, mint a 3dfile parancs
beírása. A programban való eligazodáshoz elég, ha az ember
az ösztöneire hagyatkozik, egyedül az alul található gombsor
nem nyilvánvaló elsõre. A célkeresztet fölöttük mozgatva az
irányítást még egyszerûbbnek fogod találni.

A menü következõ fogása a rendszer egy újabb lehetséges
nézetét kínálja. Leander Seige TDFSB programjának érdekes-
sége, hogy igen élvezetes módon teszi lehetõvé utazásunkat
az OpenGL elõállította állományrendszerben. A könyvtárak
az úszó rácstájkép felett ezüst gömbökként lebegnek. Amit
különösen érdekesnek találtam, akkor válik láthatóvá, amikor
az ember grafikus vagy képállományba botlik. Az állományt
a program egy háromdimenziós képpé képezi le, amit körbe
lehet járni. A 3. kép bepillantást enged a TDFSB látvány-
világába.
A TDFSB fordítása egyszerû, de figyelmeztetlek, hogy Leander
forráskódja nem biztosít könnyen használható eszközt a prog-
ramfordításra. A README csak azt tartalmazza, hogy mire lesz
szükséged a fordításhoz, és azt is nagyon szûkszavúan – azért

csak olvasd el. Most röviden elmondom, hogy a saját rend-
szeremen hogyan zajlott a beüzemelés.
Kezdd a TDBFS internetes oldalán, és töltsd le a forrást.
A TDBFS kezdõlapja a � http://www.hgb-leipzig.de/~leander/
TDFSB címen található. Ezenkívül már csak a gdk-pixbuf
csomagra volt szükségem (a Gnome része):

tar -xzvf tdfsb.tgz
cd tdfsb

Most kell elolvasnod a README állományt. Ennek alapján
elkészítettem az alábbi egysoros telepítõ parancsállományt.
Ne felejtsd, hogy bár a szövegbõl ez elsõ ránézésre nem nyil-
vánvaló, egyetlen sorról van szó. A parancs lényegében a
README állomány részeinek másolásával állt elõ. Ja, igen,
a próbát egy hordozható gépen folytattam RedHat 7.1 alatt:

gcc -L/usr/X11R6/lib -I./ -lGL -lGLU -lglut 
�-lXmu -lXi -lXext -lX11 -lm -lgdk_pixbuf 
�-march=i686 -malign-loops=4 -malign-jumps=4 
�-malign-functions=4 -O6 -fomit-frame-pointer 
�-fno-strength-reduce -x c -o tdfsb tdb3.c 
�-I/usr/include/gdk-pixbuf 
�-I/usr/include/glib-1.2 -I/usr/include/gtk-1.2
�-I/usr/lib/glib/include

Ezután futtasd a programot a ./tdfsb paranccsal. Rövid
lebegõ súgó megjelenítéséhez a h gomb megnyomását
használhatod. Mivel a program világának navigációs eszköze
az egér, használata az r gombbal váltogatható. A próbarend-
szerem nem rendelkezett 3D gyorsítókártyával, de nincs kétsé-
gem afelõl, hogy egy ilyen kártya elõnyei jól kiaknázhatók
a TDFSB használatakor.
Bár a záróra vészesen közeleg, engedjétek meg, hogy egy tel-
jesen új rendszerszemléleti lehetõséget mutassak be nektek.
Linuxban még járatlan barátaink idõrõl idõre hallhatják a meg-
jegyzést: a Linux olyan, mint egy teljesen új világ. A most fel-
fedezett eszközök megmutattak néhányat azok közül a lenyû-
gözõ megjelenési formák közül, amelyekben ez a világ meg-
nyilvánulhat. Világ? Miért nem Naprendszer vagy Világegye-
tem? Kétségtelenül ilyen gondolatok járhattak Yusuke

Shinyama fejében, amikor az XCruise-t megalkotta. Ez a
nagyszerû kis csomag olyan állománykezelõt rejt, amelyben a
lemezedet úgy járhatod be, mintha önálló világegyetem lenne.

2. kép Forgó állománytömbök a 3dfile-ban

3. kép A TDFSB által elénk tárt háromdimenziós táj

4. kép A /etc galaxisban az XCruise-zal cirkálva
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