
10 Linuxvilág

Láttuk-hallottuk

Bevezettek egy új rendszerhívást: a tgkill() eljárást,
amely az olyan homályos hibák kezelésére szolgál, amikor
egy folyamatnak küldött jelzés egy teljesen más folyamat-
nál köt ki. Molnár Ingo alkotta meg a hívást, a tgkill nevet
pedig Linus Torvalds javasolta – a név a hívás bemeneti
adataira utal, azaz a szálra és a csoportra (t: thread,
g: group). A régi hívás (pthread_kill()) nem
akadályozta meg a jel eltévelyedését okozó programhibát,
és a bemeneti adatai csak szálazonosítók voltak.
Eugene Weiss megírta a Submount programot, amely a me-
revlemezek gyorscseréjét támogatja. A programnak része a
subfs modul, amely egy ál-fájlrendszert hoz létre a kívánt
beillesztési ponton. A modul ezután a fájlrendszermûveletek
elõtt és után elvégzi a szükséges befûzési és leválasztási
mûveleteket. Így az alkatrészt az adatsérülés veszélye nélkül
bármikor el lehet távolítani.
Elkészült az OpenPosix tesztkészlet 1.0.0-s változata. Ez a
csomag a jelek, üzenetsorok, jelzõk, idõzítõk és folyamat-
ütemezõk alapvetõ Posix-megfelelõségének a vizsgálatára
szolgál. Igaz, nem éppen a Linuxra jellemzõ eszköz, és maga
a Linux nem helyez olyan nagy hangsúlyt a Posix-megfelelõ-
ségre, mint más operációs rendszerek, de azért az Open-
Posix tesztkészlet nagyon hasznosnak bizonyulhat azokon
a területeken, ahol a Linux ügyel az együttmûködésre. 
Martin Schlemmer rájött, hogy az OSS mûködik az ICH5-ös
jelelosztón (Intel I/O Controller Hub), ha az ICH5-ös azonosí-
tókat felveszi a rendszermag forrásában. Ez valóban segít-
het egyes rendszereken, de amint Jeff Garzik is rámutatott,
nem minden ICH5-ös esetén mûködik.
A QLogic teljesen újraírta a Fibre Channel (FC) vezérlõ-
programot a saját ISP21xx/ISP22xx/ISP23xx lapkái és
HBA-i számára. Az új vezérlõprogram egyáltalán nem
támogatja a 2.4-es rendszermagot, ellenben jelentõs
teljesítményjavulás érhetõ el vele. A QLogic célja az, hogy
a programot bejuttassák a hivatalos 2.5-ös fába a 2.6-os
fejlesztésének megkezdése elõtt.
A Serial ATA (SATA) elõkészítése során Jeff Garzik írt egy
vezérlõprogramot, amellyel az ATA-lemezek elérhetõvé válnak
SCSI-felületen keresztül. Jeff szerint a SCSI sajátosságai és
az új rendszermag-szolgáltatások, például a SysFS iránti
kiemelt programtámogatás miatt ez a program remek SATA-
támogatási alap lesz. A SCSI rétegen való áthaladásnak kö-
szönhetõen Jeff számos olyan szolgáltatásra támaszkodha-
tott, amelyet egyébként saját magának kellett volna kódolnia.
Molnár Ingo bejelentette, hogy elkészült az Exec Shield
adatbiztonsági szolgáltatás, ami védelmet nyújt számos
(bár nem az összes) lehetséges hibaforrás ellen. A védelem
kiterjed a vermek, az átmeneti tárak és a függvénymutatók
túlcsordulására, illetve sok egyéb sebezhetõ pontra. Ráadá-
sul mindehhez nincs szükség a felhasználói alkalmazások
újrafordítására. Habár az Exec Shield nem teljes megoldás,
más biztonsági intézkedésekkel együttesen használva
nagyon hatékonynak ígérkezik.
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