Bem-vindo

EDITORIAL

Finalmente...
Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine,
É um prazer
poder finalmente
presentear você
com conteúdo da
mais alta qualidade, como o que
iremos lhe oferecer a partir desta
primeira edição da Linux Magazine.
Após mais de 10 anos de sucesso na
Europa, onde vem sendo publicada no
idioma local de países como Alemanha,
Inglaterra, Polônia e Romênia, e estando
disponível em mais de 60 países, chega
finalmente ao mercado editorial brasileiro aquela que deverá ser a sua revista
sobre Linux: contamos com a sua opinião e contribuição para poder repetir
aqui no Brasil o sucesso que já foi alcançado no exterior.

A Linux Magazine trará mensalmente
até você temas que atendam aos interesses da nossa comunidade de usuários
e desenvolvedores de sistemas de código
aberto e livre, bem como do nosso mercado. Deste modo, a sua composição
consistirá tanto de artigos de autoria
internacional – provenientes dos nossos
cadernos que são publicados no exterior,
focando, entretanto, as nossas necessidades locais – traduzidos para a língua
portuguesa, como de artigos de autores
brasileiros. Assim, podemos dizer que,
apesar de termos um corpo editorial espalhado pelo mundo, atendemos sempre
às necessidades locais.
A Linux Magazine é, então, uma publicação de caráter técnico, dirigida a um
público diversificado, uma vez que está
segmentada em assuntos corporativos

envolvendo Software Livre, no intuito de
auxiliar executivos de TI a tomar decisões sobre as tecnologias que farão parte
do seu alvo de investimentos, e tutoriais,
voltados para engenheiros e administradores de sistemas, analistas, técnicos e
usuários domésticos.
Como leitor, de agora em diante você
estará integrado a uma rede de informações dedicada a distribuir conhecimento
e expertise técnico.
Mensalmente a Linux Magazine trará
também um CD-ROM repleto de software
para o seu sistema operacional favorito!
Esperamos que você goste!

Rafael Peregrino da Silva
Editor

CD-ROM do Mês
O CD-ROM que acompanha a Linux Magazine este mês traz uma versão customizada
do Kurumin, desenvolvida especialmente
para esta edição. Ele é o Kurumin 3.0d acrescido dos seguintes pacotes, entre outros*:
• dhcp3-server - Servidor DHCP
• ethereal - Analisador de pacotes de rede
• iptraf - Ferramenta de análise da rede
• mrtg - Monitor do desempenho da rede
• mtr - Ferramenta de análise da rede
• netcat - Canivete suíço do “networker”
• nmap - “Port Scanner”
• tcpdump - Analisador de pacotes TCP
• traceroute - Analisador de rotas da rede
• vncserver - Servidor VNC
• nessus/nessusd - Analisador de segurança
A coletânea de software disponível no CDROM possibilita ao leitor utilizar o conhecimento adquirido nesta edição da Linux
Magazine, mesmo que ele não disponha de
Linux instalado em seu PC: basta inicializar o
sistema diretamente a partir do CD e todas
as ferramentas necessárias para praticar estarão à disposição do experimentador interessado. Divirta-se!
______
*Para uma lista completa veja o conteúdo do CD.
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