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Falatka

Ideglelés
David azokra az olvasói levelekre reagál, amelyek 
legutóbbi, az érdekekrõl, a hiábavalóságról 
és a levélszemétrõl szóló felvetéseire érkeztek.

mennyiben a befutó levelek alapján megítélhetem,
a legutóbb elõvett témákkal igencsak kényes helyre
tenyereltem. Elsõként a terjesztésekben található

könyvtárak változatainak kezelésével kapcsolatos gondokat
említeném, illetve azt, hogy különféle rendszermagokat kell
fenntartanom, például azért, hogy minden szükséges programot
le tudjak fordítani, és azok fussanak is. A jelek szerint nem én
vagyok az egyetlen. Talán ha kérvényeznénk a programozóktól,
hogy ne mindig a legújabb-legszebb változatot használják,
elõbbre jutnánk – ebben a lapszámban pedig ez fog történni.
Programozók, ha figyeltek, segítsetek nekünk, felhasználóknak!
A második dolog a levélszemét kérdése volt. Szomorúan láttuk,
hogy az ORBS után hamarosan az ORBZ is eltûnik a süllyesz-
tõben. Nyomukban azóta több feketelista is felbukkant, ám sike-
rük nyomkövetés nélkül kétséges. A Razor adatbázis is gyanús 
– több levelezési listáról érkezõ levelet is halálra ítélt, holott nem
kéretlenül érkeztek. A különféle listák és adatbázisok tehát eny-
nyit tudnak. Megismerkedtem ugyanakkor egy újabb ígéretes és
jól testreszabható szemétszûrõ csomaggal. Kiderül, hogy mi sült
ki belõle – lásd lejjebb a SpamAssassinról szóló részt.
Végül sokan szeretnének búcsút inteni a Windowsnak, ám a
Quicken csomag egyelõre pótolhatatlan. A pénzügyi csomagok
lehangolók, érdektelenek, és kevés programozó vállalja azt az
öngyilkossággal felérõ elhatározást, hogy ilyesféle programot fej-
lesszen. Ám ettõl még szükség van rájuk. Az egyik ígéretes cso-
mag nyílt forrásúból kereskedelmibe ment át. Kereskedelmi cso-
magokról nem írok, de akinek személyes pénzügyi alkalmazásra
van szüksége, az AppGen oldalán (� http://www.appgen.com)
megismerkedhet a MoneyDance programmal.

dnotify
A segédprogram békésen szunyókál a háttérben, amíg az általa
figyelt könyvtárak valamelyikében valaki elõre meghatározott
módon el nem ér egy fájlt vagy végre nem hajt valamilyen
módosítást. Ekkor az elõre megadott parancsot hajtja végre.
Különösen behatolásérzékelõ rendszerekben tehet rendkívül
értékes szolgálatot. Valaki éppen a saját kis cuccait pakolgatja
fel hozzád? A dnotify azonnal értesít, amikor a megfelelõ
könyvtárban található fájlokhoz fért hozzá. Futtatásához
glibc szükséges.
� http://www.student.lu.se/~nbi98oli

Mail::SpamAssassin
Rengeteg levélszûrõt próbálgattam, de egyik sem tökéletes. Úgy
tûnik, a Vipul-féle Razor adatbázis valakiknek szúrta a szemét,
így helyette a SpamAssassinnal próbáltam zöldágra vergõdni,
amely több tekintetben is emlékeztetett a Razorra. Érdemes meg-
említeni, hogy a SpamAssassin könnyedén átállítható. A kipró-
bálás ideje alatt több száz kéretlen levelet fogott meg. Mindössze
egy olyan szemét volt, amelyet 4,6 ponttal átengedett, és egyetlen
baráti levelet fogott meg, 5,5 ponttal. A SpamAssassin segítségé-

vel fehér- és feketelisták is létrehozhatók. Ha vannak 
olyan barátaid, akik például Costa Ricában élnek, és 
címük acr.co.cr végzõdésû, címüket a fehérlistára teheted,
miközben a többi acr.co.cr szemétkirály küldeményei egyenesen
a /dev/null-ba kerülnek. Tetszik! Részletesen olvashatsz a prog-
ramról a 64. oldalon. A futtatáshoz szükségesek: Perl, Net::DNS,
Mail::Internet és Net::SMTP Perl-modulok, valamint a Procmail.
� http://www.spamassassin.org

Remote Accounts Handler
Bash-parancsfájl, ami valamivel túllép a gpasman szolgálta-
tásain. GPG-vel titkosított formátumban listát vezet a távoli
számlákról és hozzáférésekrõl, bemeneti átadott értékként
a megfelelõ távoli hozzáféréssel meghívva pedig kezdeményez-
hetjük is a kapcsolódást a távoli géphez. Ekkor elindítja a meg-
felelõ alkalmazást – SSH, Telnet, FTP, SFTP, HTTP, MySQL –, és
csatlakozik a másik géphez. A futtatáshoz szükségesek: Bash,
expect, dialog (elhagyható), valamint GPG.
� http://www.entropika.net/racs

Penetrator
Perl-alkalmazás, segítségével indexelhetjük az összes állományt,
majd kereséseket végezhetünk szavak alapján, akárcsak a htDig
vagy más keresõmotorok révén. A különbség annyi, hogy a
helyi merevlemezen dolgozik, illetve mindenhol, ahol olvasási
jogosultsággal rendelkezünk. Ha – hozzám hasonlóan – több
évnyi munkád fekszik szöveges fájlokban, és szavakra szeretnél
bennük keresni, próbáld ki a Penetratort. Az elsõ futtatás ugyan
eltart egy ideig, az újabb bejegyzések létrehozása viszont már
gyorsan megy. A külön SQL-szolgáltatások elõnyeit kihasználva
SQL-lekérdezésekkel a Penetrator segítsége nélkül is turkálhatsz
az adatbázisban. A futtatáshoz szükségesek: Perl, DB_File,
Getopt::Long és DBI::Pg (elhagyható) Perl-modulok.
� http://www.triptico.com/software/penetrator.html

yesClock
Érdekes óraötlet. Nemcsak az idõt mondja meg, hanem – ha a
beállítások között megadtad, hogy merre laksz – viszonylagos
nappali, illetve éjjeli elhelyezkedésedet is. Csak úgy, a poén
kedvéért. Futtatásához JVM2 szükséges.
� http://www.germane-software.com/software/yesClock

Ennyit erre a hónapra!

David A. Bandel
(dbandel@pananix.com) jelenleg Panamában
él, Linux- és Unix-tanácsadással foglalkozik.
Társszerzõje a Que Special Edition: Using
Caldera OpenLinux címû könyvnek.

A

© K
isk

apu
 Kf

t. M
ind

en 
jog

 fe
nnt

art
va


