
72002. májuswww.linuxvilag.hu

Hír-lelõ

Elérhetõ a KDE 3.0
Letölthetõ a KDE 3.0, a népszerû ablak-
kezelõ legújabb változata. A csomag
nem kevesebb, mint ötven nyelven

érhetõ el, 3.1-es változatának megjelené-
sével ez a szám tovább növekszik. Léleg-
zetelállító újdonságokat ugyan nem
találunk az új kiadásban, ám milliónyi
ponton javítottak a csomag használha-
tóságán, hibáin és teljesítményén.
Talán ennél is fontosabb, hogy szorosan
hozzá kötõdve megjelent a KOffice 1.1.1
változata is. Az ingyenes irodai csomag
egyelõre csak azoknak nyújt megfelelõ
megoldást, akik nem nagyon cserélget-
nek másokkal MS Office-dokumentu-
mokat, de várhatóan ez az állapot is
csak augusztusig, az 1.2-es változat meg-
jelenéséig fog fennállni.
� http://www.kde.org
� http://www.kde.hu

Megjelent a CrossOver Office 1.0
A CrossOver Office segítségével Linux
alól is futtatható a Microsoft Office
programcsomag, valamint a Lotus Notes 

– két olyan alkal-
mazásegyüttes,
amelyet a nagyvál-

lalatok elõszeretettel telepítenek gépe-
ikre. Akik nem akartak lemondani a
sok helyen szabványként alkalmazott
Microsoft Office szolgáltatásairól, eddig
kénytelenek voltak Windows emulátort,
majd Windowst telepíteni linuxos
gépükre, ezzel azonban – ha jogtisztán
tették – anyagi téren semmit sem nyer-
tek. A CrossOver Office feleslegessé
teszi az emulátor és a Windows beszer-
zését és telepítését, így a vállalatok
számára is értékes megoldássá válhat.
„A CrossOver Office 1.0-s változata
csak az elsõ lépés” – mondta Jeremy
White, a CrossOver alapítója és el-
nöke. „Idén még további népszerû
alkalmazások támogatását meg szeret-
nénk valósítani, így többek közt a
CrossOver termékei révén a Linux
egyre erõsebb versenyzõvé válhat

IBM: új linuxos kiszolgáló és próbalabor
Az eServer-sorozat új tagja az x343,
amellyel az IBM a távközlési ipart
célozza meg. A cég nem titkoltan a Sun
kiszolgálóival próbálja felvenni a ver-
senyt, hiszen eddig csak jóval drágább,
Unix-alapú kiszolgálóival tudta piaci
terület igényeit kielégíteni.

Az x343 Intel-alapú kiszolgáló két egy-
ség magas, szekrénybe szerelhetõ gép.
Két Intel Pentium III processzor kaphat
benne helyet 2 GB hibajavító memória
társaságában. A hálózati kapcsolatról
kettõs 10/100 Mb/s sebességû ethernet-
csatoló gondoskodik, a további bõvítés
lehetõségét 6 PCI-foglalat biztosítja.
Az üzembiztos mûködést a redundáns
tápegység, a külsõ riasztópanel és a
beépített rendszerfelügyeleti procesz-
szor biztosítja.
Ugyancsak a távközlési ipar igényeit
szolgálja az a próbalabor, amelyet az
IBM Oregonban, az Egyesült Államok-
ban hozott létre. A laborban a program-
fejlesztõk termékük mûködését x343-as
gépeken és Linux operációs rendszeren
vizsgálhatják. Az IBM olyan Linux-vál-
tozat fejlesztését is fontolóra vette,
amely kifejezetten a távközlési ipar
résztvevõinek igényei szerint készülne.
� http://www.pc.ibm.com/us/eserver/

xseries/x343.html

Közös magyarországi tesztlabortlétesített a Compaq és a Microsoft
Az új, világszínvonalú, mintegy ötven-
millió forintos beruházással létrehozott
Compaq-Microsoft .NET laborban a két
cég ügyfelei még a bevezetés elõtt meg-
gyõzõdhetnek arról, hogy alkalmazásaik
valóban megfelelõ teljesítménnyel futnak-
e a Compaq Datacenter megoldásain. Ha-
sonló próbákat eddig csak nyugat-euró-
pai laborokban lehetett végezni, most
azonban a magyarországi vásárlók elõtt is
megnyílt a hazai kipróbálás lehetõsége.
A labor idén ingyenesen vehetõ igény-
be. Felszereltsége kiváló, hazánkban
egyedül itt található kifejezetten teszt-
célokat szolgáló Windows 2000 Datacen-
ter Server. Ha az érdeklõdõk teljes infor-
matikai hátteret szeretnének kipróbálni,
128 Kb/s sebességû bérelt vonal, GPRS
mobiltelefonok, zsebtitkárok, hordoz-
ható számítógépek és további kiszolgá-
lók állnak rendelkezésükre.

Hancom Office hordozható gépekre is
Habár a sajtóközlemény szerint a fej-
lesztõ a Sharp Zaurus gépéhez jelentette
be HancomMobileOffice nevû termékét,
ez nem jelenti azt, hogy mini irodai cso-
magját más készüléken ne használhat-
nánk. A HancomMobileOffice három

alkalmazásból áll.
Szövegszerkesz-
tésre a Mobile-
Word áll rendelke-
zésre, táblázatke-
zelésre a Mobile-
Sheet használ-
ható, bemutatókat
pedig a Mobile-

Presenter segítségével tarthatunk. Mind-
három – egyszerû szolgáltatáskészletû –
program képes a Microsoft Office formá-
tumainak kezelésére.
A csomag 30 napig használható válto-
zata ingyenesen tölthetõ le a fejlesztõ
honlapjáról, a teljes változat ára egye-

lõre ismeretlen, de várhatóan ötven dol-
lár körül fog alakulni.
� http://mobile.hancom.com/

az asztali operációs rendszerek piacán.”
A CrossOver Office ára 54,95 dollár,
amelybõl nagyobb mennyiségû vásár-
lás esetén további kedvezményeket
lehet kapni.
� http://www.codeweavers.com
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