
92002. júniuswww.linuxvilag.hu

Hír-lelõ

Medgyesi Zoltán (mzx@axelero.hu)
a BMGE 24 éves informatika szakos
hallgatója. Szabadidejét legszíveseb-
ben a barátnõjével tölti. Szeret autózni
és bográcsban fõzni. A Linuxot hat éve
ismeri, de még nem volt lelkiereje,
hogy áttérjen rá. A Linuxvilág magazin
hírszerkesztõje.

USB 2.0-s felületû szalagos meghajtó
Az OnStream új terméke az elsõ olyan
szalagos meghajtó, amely USB 2.0-s
felületen csatlakozik a számítógéphez.
Az ADR2.60usb névre keresztelt meghaj-
tó tömörítéssel akár 60 GB adat menté-
sére is képes, a másolást legfeljebb 5 MB/s

sebességgel
tudjuk vele
elvégezni.
Az USB-
felületû
meghajtó
legfonto-

sabb elõnye, hogy azok újraindítása és
szerelés nélkül tetszés szerint mozgat-
ható a gépek között. A meghajtóhoz
a gyártó egy PCI-foglalatba illeszkedõ
USB 2.0-s illesztõkártyát is mellékel.
� http://www.onstreamdata.com

Elkészült az OpenOffice.org 1.0
Május elseje nemcsak a munka, hanem
az OpenOffice.org 1.0-s változat megje-
lenésének ünnepe is lett. A programcso-

mag elkészülte több mint másfél éves
fejlesztõmunka eredménye. Amellett,
hogy az OpenOffice.org ingyenes, fon-
tos fegyvertény, hogy több nyelven is
elérhetõ – közöttük magyarul is.
A csomag Linux, Solaris és Windows

Megszûnõ Matáv-kedvezmények
Úgy tûnik, ezúttal nem alaptalan a
pletyka: valóban megszûnnek a vezetõ
magyar távközlési szolgáltató átalány-
díjas telefonálási-internetezési csomag-
jai. Ahogy a cégnél fogalmaznak:
„kivezetik õket a piacról”. Július 1-jével
már csak a múlté lesz a 150 forintosnak
hívott kedvezmény valamint a Minden-
kinek csomag.
Akinél mûszakilag lehetõség van ADSL-
vagy kábeltévés hozzáférés kiépítésére,
valószínûleg nem nagyon fog bánkódni
az eltûnõ díjcsomagok miatt. Sajnos
vannak azonban olyan honfitársaink is
(nem kevesen), akik csak hagyományos
telefonvonallal rendelkeznek, õk a
Matáv „pótló” ajánlatai ellenére minden
bizonnyal súlyos összegeket fognak
fizetni, ha nem változtatnak interne-
tezési szokásaikon.
� http://www.matav.hu/

A világon elsõként indult MMS-szolgáltatás a Westelnél
A világ elsõ kereskedelmi MMS szolgál-
tatását indította be április 18-án a Westel.
A szolgáltatást minden elõfizetõ és

Domino kártyával
rendelkezõ ügyfél
külön elõfizetési díj
nélkül, egyszeri
bejegyzés után
igénybe veheti.

Az MMS szolgáltatás révén képeket és
hangokat továbbíthatunk, a címzett a
küldeményt elektronikus levélcímén vagy
megfelelõ mobiltelefonnal fogadhatja 
– ilyen készülék egyelõre egyetlen egy
kapható hazánkban, a Sony-Ericsson T68i.
MMS-t három változatban küldhetünk:
a kis, legfeljebb 10 kbájt méretû üzenet
díja 76 Ft + áfa, a közepes, 10–30 kbájt
méretûé 160 Ft + áfa, a nagyméretûé
pedig 320 Ft + áfa.
� http://www.westel900.net/elofizetes/

szolgaltatasok/mms.html

Digitális alkotói verseny
A „Canon Digitális Alkotók Versenye 
– 2002” pályázat amatõr és profi mûvé-
szek számára egyaránt lehetõséget
nyújt a megmérettetésre. A 112 ezer
amerikai dollár összdíjazású versenyen
az alkotók négyféle tárgykörben adhat-
ják be pályamûveiket: digitális kép,
digitális grafika, illetve illusztráció,
digitális film és végül web. A mûveket
szeptember 3-ig kell eljuttatni a meg-
adott címek valamelyikére, az ered-
ményhirdetés pedig decemberben lesz.
A Canon pályázata tavaly is nagy sikert
aratott, a 6209 mû a világ 57 országából
futott be, közülük 7 magyar volt. Bõvebb
tájékoztatás kapható a
� http://www.canon.com/cdcc és a
� http://www.canon.hu címen.

Támogatást vegyenek!
A Caldera bejelentette, hogy világszerte
támogatást nyújt több népszerû Linux-
terjesztéshez is, így a Red Hat, a SuSE,
a Turbolinux, a Mandrake és a Conectiva
Linuxokhoz. A cég 2000 augusztusában
vásárolta fel az SCO-t, amely már mû-
ködõ támogatási részleggel rendelkezett.

Most e részleg tevékenységi körét bõví-
tik, mivel a Caldera tapasztalatai szerint
a felhasználók nem ragadnak le egyet-
len terjesztésnél, hanem egy idõben
többféle Linuxot is használnak – ezentúl
pedig egyetlen helyrõl kaphatnak segít-
séget mindegyik változathoz.
A rossz nyelvek szerint a támogatási
részleg nem terjeszkedni akar, hanem
kihasználtsági gondokkal küzd, ezért
próbálnak új területekre lépni. Kérdéses
egyrészt, hogy a saját támogatási szol-
gáltatással rendelkezõ Red Hat mennyi-
re fog együttmûködni, másrészt például
egy Red Hat Linuxot vásárló ügyfél
mennyire fog a Calderához fordulni
támogatásért a Red Hat helyett.
� http://www.caldera.com/

alatt futtatható, és hosszas kínlódás árán
végre a magyarországi csapatnak is
sikerült lefordítania a honosított válto-
zatot Windows alá. Ezzel az utolsó aka-
dály is elhárult az elõl, hogy az Open-
Office.org meghódítsa a magyar felhasz-
nálók szívét is, használjanak akár
Linuxot, akár Windowst.
� http://www.openoffice.hu
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