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PHPRecipeBook

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma egy olyan új rendszer kidolgozását
tervezi, amely nagymértékben egyszerûsíthetné a polgárok és a szervezetek közötti
kapcsolattartást – a használt átviteli csatornától függetlenül. Az ENUM rendszerben az elõfizetõk egyetlen számon keresztül lennének elérhetõk, függetlenül attól,
hogy telefonon, levélben, üzenõrendszerben vagy mobilon keresik-e õket. „Itt az
idõ, hogy az Egyesült Államok is megmozduljon” – írta egy levelében a Kereskedelmi Minisztérium. „Biztosítanunk kell, hogy
az ENUM vásárlóközpontú, biztonságos és
versenyhelyzetet teremtõ módon kerüljön
megvalósításra.” A minisztérium nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy olyan megoldás kerüljön kidolgozásra, amely nem
csorbítja a polgárok személyes szféráját,
biztosítja a piaci versenyt és a folyamatos
fejlesztést is. Az ENUM-ot – amely máris
13 tagállam támogatását élvezi – a késõbbiekben nemzetközi szabvánnyá is kívánják tenni. A rendszer lényege egy a telefonszámok és internetcímek közötti megfeleltetést biztosító rendszer, melyben az
azt támogató eszközök a címfordítást önmûködõen végzik el. Ilyen módon az internetcím ismeretében az elõfizetõ akár fel is
hívható, a telefonszámot a webböngészõbe beírva pedig önmûködõen a weblapjára
navigálhat a vásárló.

Ha receptkönyvre van szükséged, akkor ez a te programod. Beviheted a hozzávalókat, valamint az elkészítési eljárást és mentheted
õket. Amikor kotyvasztani akarsz valamit, a programmal összeállíttathatod a hozzávalókat tartalmazó bevásárlási listát, amit azután
kinyomtathatsz. Ha még az is lehetséges volna, hogy a listát a
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weben keresztül elküldd a helybéli élelmiszerüzletnek, ahonnan
házhoz szállítanák a szükséges összetevõket, ki sem kellene mozdulnod otthonról. Sajnálatos módon a program nem tartalmaz beépített recepteket. Elõfeltételek: PHP- és SQL-támogatással
(PostgreSQL vagy MySQL) rendelkezõ webkiszolgáló, SQL-kiszolgáló és webböngészõ.
 http://phprecipebook.sourceforge.net
David A. Bandel
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Techtables
Ez a hibajelentési és eszközfigyelõ rendszer egy kicsit eltér a szokásostól. Jóformán kizárólag hibabejelentésekkel és eszközökkel foglalkozik, nem ügyfelekkel és más dolgokkal. Attól függõen, hogy
mire van szükséged, ez a program teljesen jó megoldás lehet. A telepítése és a használata egyszerû. Ha bármit védeni akarsz, htpass-
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word-öt, illetve biztonságos webes támogatást kell alkalmaznod
(ami könnyûszerrel megoldható). Futtatásához PHP- és SQL-támogatással (PostgreSQL vagy MySQL) rendelkezõ webkiszolgáló, SQLkiszolgáló és webböngészõ szükséges.
 http://techtables.sourceforge.net
David A. Bandel

Linux Journal 2003. február, 103. szám

