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Falatka

Ügynökök védelmében
QBrew

A virtuális sör is remek, de a valódi
tagadhatatlanul jobb. Miért ne lépnénk
még tovább, hogy kifõzzük a saját ízesítésû sörünket? A programhoz leírás is
tartozik, ami bevezet a valódi – nem

adatokat és módosíthatsz rajtuk a böngészõ segítségével. Elõfeltételei: libgtk,
libgdk, libgmodule, libglib, libdl, libXi,
libXext, libX11, libm, libnetsnmp,
libwrap, glibc, libcrypto, libnsl.
 http://www.kill-9.org/mbrowse/
index.html

hetõ. Mindaddig, amíg a protected/
könyvtár védett, nem kell aggódnod
amiatt, hogy valaki esetleg megváltoztatja a bejegyzéseket. Ezenkívül a naptár
elektronikus levélben értesít a következõ

Furball

Szórakoztató játék gyerekeknek, de ha
átszerkeszted, bárki számára élvezhetõvé teheted. A játék során a többieket

a virtuális – sörfõzés rejtelmeibe. Ha
sikerült összeállítanod egy igazán jóféle
világos sört, nekem is küldd el a receptjét! Futtatásához szükséges: libSM,
libICE, libXext, libX11, libqt-mt,
libstdc++, libm, libgcc_s, glibc, libdl,
libfontconfig, libaudio, libXt, libpng, libz,
libGL, libXmu, libX render, libXft,
libfreetype, libpthread, libexpat.
 http://www.usermode.org/code.html

Mbrowse

Íme egy kellemes, egyszerûen használható és könnyen telepíthetõ MIB-böngészõ (MIB = felügyeleti információs adatbázis). Akik SNMP-t használnak, azok
tudják, hogy egy ilyen eszköz mennyivel
egyszerûbbé teszi az ember életét. A Details (részletek) lap ismerteti azokat a
MIB-eket, amiket alig ismersz vagy csak
ritkán használsz, így értelmezni tudod az

három napra beütemezett megbeszélésekrõl, amennyiben beállítod a cron-t,
hogy futtassa a levelezõ parancsfájlt.
Futtatásához webkiszolgáló, Perl, cal és
(nem kötelezõen) pscal szükséges.
 http://fuzzymonkey.org/newfuzzy/
software
kérdések és más eszközök segítségével
ismerheted meg. Afféle „ki a gyilkos?”
játék. Futtatásához webkiszolgáló,
webböngészõ és Python szükséges.
 http://www.claws-and-paws.com/
software

AeroMail

Aki spártaian egyszerû webes levelezõügynökre vágyik, válassza az AeroMailt.
Mentes minden sallangtól, még címjegyzék sincs benne, viszont lehetõvé teszi a
levélkiszolgálónak IMAP-protokollon keresztül történõ elérését. A levelek tárolására és csoportosítására mappákat használ. Az üzenetekre válaszolhatsz, továbbíthatod õket, illetve új üzenetet szerkeszthetsz. Minden lényeges szolgáltatást
tartalmaz, de ezeken kívül nem sok egyebet. Kiválóan alkalmas utazók számára,
akik visszatéréskor valamelyik szokásos
levelezõügyfelet használják. Futtatásához
webkiszolgáló, IMAP-támogatással fordított PHP és IMAP-kiszolgáló szükséges.
 http://the.cushman.net/projects/
aeromail/index.php

My Calendar

Ha csak egyetlen naptárra van szükséged
(nem mindenkinek, csak neked, az irodának vagy a világhálónak), ez a program
rendkívül egyszerûen és gyorsan telepít-
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ps-watcher

Ha szükséged van egy olyan eszközre,
ami szemmel tartja a folyamattáblát és
annak alapján elvégez bizonyos mûveleteket, a ps-watcher programot ajánlom. Nap mint nap kóbor Netscapefolyamatokra kellett vadásznom, és ki
kellett irtanom õket. A ps-watcher remekül ellátja ezt a feladatot, még mielõtt a
rendszer feldobná a talpát. A felhasznált
processzoridõ, illetve más jellemzõk
szerint ütemezheted a tevékenységeket.
Egyszerûen határozd meg a jellemzõt a
beállításfájlban, és állítsd be az elvégzendõ mûveletet, ami lehet log, kill,
log és kill, de sok egyéb is. Futtatásához Perl és az alábbi Perl-modulok szükségesek: Sys::Syslog, File::Basename,
Pod::Text, Config::IniFiles, Getopt::Long.
 http://ps-watcher.sourceforge.net
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