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Vlastimil Pošmura, Ivan Bíbr:

Linux Mandrake 9.0
3xCD a Instalační příručka
295 Kč
Mandrake je dnes zřejmě nejoblíbenější
linuxovou distribucí, snadnou pro obyčej-

né uživatele a spolehlivou pro serverové řešení. Obsahuje mix
různých grafických prostředí (KDE, GNOME, IceWM, WindowMaker
aj.), kancelářský balík OpenOffice, nejrůznější serverové produkty,
vývojářské nástroje i multimediální aplikace. Doprovodná příručka
popisuje krok po kroku instalaci, konfiguraci i základy práce. K0812 552 stran

Hugh E. Williams, David Lane:

PHP a MySQL
Vytváříme webové
databázové aplikace
490 Kč

Skriptovací jazyk PHP nachází plné uplatnění až v kombinaci s data-
bázovým systémem MySQL. Kniha prestižního nakladatelství
O'Reilly seznamuje začínající a částečně znalé tvůrce webů se zá-
klady obou technologií a s principy fungování dynamické interne-
tové aplikace. Postupy procvičíte na ukázkové aplikaci, dostatek
informací zúročíte nebo kdykoli dohledáte při tvorbě, zabezpečení
a údržbě vašich aplikací.

K0866 280 stran

Vilém Vychodil:

Linux
Příručka českého
uživatele systému
269 Kč

První tištěné vydání publikace, jež získala početnou čtenářskou
obec již ve své elektronické podobě, nyní aktualizovaná
a doplněná. Obsahuje vysvětlení základních principů i detaily uživa-
telské práce, souborového systému, systému procesů, příka-
zového interpretu, zpracování textu, síťového prostředí, grafic-
kého síťového rozhraní i specifika a možnosti českého prostředí.

K0821 416 stran + CD-ROM

Barry Burd:

JSP: JavaServer Pages
Podrobný průvodce
369 Kč
Velmi srozumitelný a prakticky koncipo-
vaný průvodce vás krok po kroku seznámí

s tvorbou dokumentů a aplikací na platformě Javy. Zvládnete zá-
klady technologie JSP, tvorbu skriptů, servletů, apletů i plných
aplikací fungujících na Windows, Linuxu i Unixu. Konkrétně pak
integraci stránek s databázemi, efektivní techniky programování
i testování stránek, využití JavaBeans či užitečné podrobnosti pro-
tokolu HTTP. Příklady zahrnují vytvoření internetového nákupního
košíku, vlastního webového portálu, diskusního serveru či inter-
aktivní hry. Na CD najdete vše, co je potřeba k tvorbě i provozu
stránek v JSP, včetně Java Sun ONE Studia, Apache, JDataConnect,
prohlížečů IE6 a NN7, IW FTPort Clientu, příkladů z knihy a dalšího
užitečného softwaru.

K0815 642 stran + CD-ROM

Michael Lucas:

FreeBSD
Podrobný průvodce síťo-
vým operačním systémem
490 Kč

BSD je volně šiřitelný operační systém se čtvrtstoletou historií,
který byl v posledních letech dotažen do podoby, v níž předčí řadu
jiných systémů unixového typu – například v kompatibilitě
a bezpečnosti. Proto se čím dál více nasazuje především jako inter-
netový, aplikační nebo databázový server, ale stále populárnější je
i mezi samostatnými uživateli. Kniha důkladně provádí začínajícího
uživatele instalací a všemi oblastmi provozu a správy FreeBSD,
včetně nastavení českého prostředí, které FreeBSD výborně pod-
poruje. Díky hloubce i šíři záběru přinese mnoho informací
i zkušeným administrátorům. Použitelná i pro varianty OpenBSD
a NetBSD. Obsahuje CD s kompletní instalací FreeBSD 4.7.

K0844 192 stran + CD-ROM *

Martin Kysela:

Přecházíme na Linux
189 Kč *
Publikace určená pro uživatele, kteří umějí
samostatně pracovat s počítačem, avšak
jsou v operačním systému Linux úplnými

nováčky. Seznámíte se s výhodami a nevýhodami Linuxu, rozdíly
proti jiným systémům, prací v textovém i grafickém režimu, zá-
kladními příkazy atd. Na CD množství linuxového softwaru.
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* Předběžné údaje.

do_K0819_33.qxd  25.4.2003 13:42  Page 1002


