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OpenBSD 2.9
Június elsején jelent meg az OpenBSD 2.9-es

változata. Ebben már a legújabb 2.9-es

OpeSSH változat van, ami már rendelkezik

SFTP-vel (az FTP-t hivatott felváltani, ami az

adatokat és a jelszavakat is kódolatlanul küldi

el). Több mint ezer elõre elkészített csomag-

ból választhatnak a felhasználók, ezek közül

megtalálhatók az alaprendszerben: az

XFree86 4.0.3, a gcc 2.95.3, a Perl 5.6.0, az

Apache 1.3.19 + mod_ssl + OpenSSL 0.9.6 +

DSO támogatás, a Sendmail 8.11.3, és az

OpenSSH 2.9. Sokat javítottak az alkatrészek

támogatásán, például az USB támogatás már

alapbeállításként engedélyezett, és természe-

tesen a biztonságon is sokat javítottak.

� www.openbsd.org

Debian
Akik frissebb programokra vágynak, mint

amilyenek a megbízható Debian-változatban

vannak, de nem akarnak áttérni a testing

vagy unstable változatra, azoknak jöhet jól

néhány nem hivatalos, de annál hasznosabb

apt-forrás, amit az alábbi címen lehet elérni:

� http://www.internatif.org/bortzmeyer/debi

an/apt-sources/

Ezekhez a csomagokhoz nincs hivatalos

támogatás, ha valami nem mûködik jól a

rendszerünkben, akkor segítséget elsõsorban

a csomag készítõjétõl kérhetünk.

Lin(Win)Modemek
Akinek programfüggõ modemje van, való-

színûleg tapasztalta, hogy az MS operációs

rendszereken kívül mással nem nagyon

PostgreSQL 7.1.1
Ez a változat – mint ahogy a száma is 

mutatja –, hibajavításokat tartalmazó

kiadás. Néhány változás és hibajavítás

az elõzõhöz képest:

• pg_dump javítás, a program most már

7.0 adatbázisokat is kezel

• JOIN, Unicode karakterkezelés, 

ODBC felület javítása

• Python-bõvítés

Akit érdekel a teljes lista az a ChangeLog

fájlban megtalálhatja. Ennél a változatnál

nincs szükség a dump/restore mûveletre, ha

7.1-esrõl frissítünk. A fejlesztõk nagy erõk-

kel dolgoznak a 7.2-es változaton.

� www.postgresql.org

ProgenyUsers
Ha az e havi CD-mellékletünkön lévõ

Progeny Debiant telepítik, és ellátogatnak az

alábbi címre, számos ötletet és segítséget

kaphatnak. Hogyan telepítsék a rendszert,

miként frissítsék a csomagokat, illetve mi

módon állítsák be õket stb.

� http://www.progenyusers.org/

InfoBSD
Az InfoBSD nem egy újabb BSD változatot

takar, hanem egy az OpenBSD-hez tartozó

címtárat. Az innen elérhetõ dokumentumok

és oldalak hasznosak lehetnek a rendszer

beállításában és finomhangolásában jártas

vagy járatlan felhasználóknak egyaránt.

� www.infobsd.org

Operációs rendszerek sebezhetõsége
A http://www.shopip.com/chart.htm címen

sok operációs rendszert hasonlítanak össze,

„száraz” tények alapján. Az itt található

hibalista élét 2000-ben a Microsoft

Windows NT/2000 vezeti, de találhatunk itt

Linuxot, Solarist, BeOS-t, BSD-ket stb.

Maga a ShopIP cég biztonságos e-bussines

rendszerek építésével foglalkozik, ezekrõl

is kaphatunk tájékoztatást a honlapon.

� http://www.shopip.com

tudja használni ezeket az eszközöket. Ennek

az az oka, hogy a gyártók kispóroltak

minden olyan alkatrészt, amit programmal

lehet helyettesíteni, így szinte minden

feladatot a számítógépünk procesz-

szora végez el. Az ilyen modemektõl

féljünk, mint a jégveréstõl, ha mégis ilyen

eszközt kell életre keltenünk, az alábbi

címek segítségünkre lehetnek:

� http://www.linmodems.org

� http://linuxdoc.org/HOWTO/

Winmodems-and-Linux-HOWTO.html

JBLinux 2.0
Megjelent a JBLinux 2.0-s változata.

A JBLinux 1.1-es már szerepelt az 5. CD-

mellékletünkön (február–március). Ezt a

Linuxot a csomagok frissessége jellemzi,

szinte mindenbõl a legújabb található benne.

Egy kis ízelítõ a változásokból:

• a telepítési folyamatot újraírták

• támogatja az SGI XFS fájlrendszerre

történõ telepítést

• a telepítési eljárást több típusra osz-

tották: Munkaállomás, Kiszolgáló,

Minimális, Teljes és Testreszabható.

A csomagok tartalmazzák a 2.4.4-es rend-

szermagot, a glibc 2.2.3-at, a gcc 2.95.3-at,

az XFree86 4.0.3-at, a KDE 2.1.1-et és a

Ximian GNOME 1.4-et.

Ebben a kiadásban megtalálható még a

Mozilla 0.9 is, valamint a grafikus felület

beállításához az Xconfigurator programot

használja.

� http://www.jblinux.net
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