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CrossOver Office 
Server Edition
A CodeWeavers bejelentette a
CrossOver Office Server Edition 1.2-es
változatának megjelenését. A Server
Edition lehetõvé teszi Windows-

programok,
többek közt
az Office, az

Internet Explorer, a Lotus Notes és
a Quicken futtatását osztott, vékony
ügyfeles környezetben, Linux és
Solaris operációs rendszerek alatt.
A Server Edition egyidejûleg több
száz felhasználót képes egyetlen ki-
szolgálón támogatni, így segítve a
munkakörnyezet szabványosítását.
Adatok: CodeWeavers, Inc.,
2550 University Avenue West, 
Suite 439S,
St. Paul, Minnesota 55114,
� http://www.codeweavers.com
MontaVista Linux
ingyenes elõzetes
A Montavista ingyenes elõzetes cso-
magot adott ki, ami a beágyazott
alkalmazások fejlesztõi számára

lehetõvé teszi a
MontaVista Linux
Professional Edition
2.1-es változatának
kipróbálását. Az elõ-

zetes ugyanazt a hálózatalapú fej-
lesztõkörnyezetet használja, mint
a Professional Edition, és tartalmaz-
za a DHCP, NFS és TFTP összetevõ-
ket. A teljes MontaVista Linux rend-
szermag – amely hat processzor-
család tizenegy processzorán képes
futni – része a csomagnak. A fejlesz-
tõk az elõzetes csomag segítségével
felfedezhetik az alkalmazások elké-
szítésének és hibakeresésének fo-
lyamatait, és kipróbálhatják a Pro
Edition hálózati és valós idejû képes-
ségeit. A csomag a
� http://www.mvista.com/previewkit/
index.html címrõl tölthetõ le.
Adatok: MontaVista Software,
1237 East Arques Avenue,
Sunnyvale, California 94085,
telefon: 408-328-9200,
� http://www.mvista.com
Acronis System Utilities
Az Acronis Software három segéd-
program új változatának megjelené-
sét jelentette be, amelyek vagy ön-

mûködõen, vagy kézzel futtathatók,
alkalmazkodva a különbözõ felhasz-
nálói szintekhez. A TrueImage 6.0
egy olyan lenyomatkészítõ, amely-
nek segítségével adatvesztés után
az összes adat és beállítás helyreál-
lítható. A MigrateEasy 6.0 a merev-
lemezrõl merevlemezre történõ
költözést teszi lehetõvé. Az OS
Selector 8.0 segítségével egyszerre
több operációs rendszert telepít-

hetünk egyetlen számítógépre, és
a rendszerindításkor választhatunk
közöttük; továbbá a program a me-
revlemez újrafelosztását is elvégzi,
ha szükséges.
Adatok: Contact Acronis, 395 Oyster
Point Boulevard, Suite 213, San
Francisco, California 94080,
telefon: 888-380-3736,
� http://www.acronis.com
Mobius Axon 
Wireless System
A Symbol Technologies Mobius
Axon Wireless System terméke egy
vezeték nélküli hálózati kapcsoló és
hozzáférési pont, amely támogatja a
802.11b, 802.11a, 802.11g és a régi
802.11 frekvenciaugrásos módsze-
reket. Az 1U magas Mobius Axon
Switch juttatja el az alkalmazásfüggõ
biztonsági elemekkel – (például titko-
sítás, hitelesítés és virtuális LAN
(VLAN)) – védett vezeték nélküli
forgalmat a Mobius Access Portokra.
Az Access Portokat az asztalra, a
falra vagy a mennyezetre lehet fel-
szerelni. A háttérben mûködõ Linux
RTOS lehetõvé teszi, hogy egy har-
madik fél Bluetooth- és GRPS-hoz-
záférési pontokat adjon a rendszer-
hez – ezt követõen az alkalmazások
elérhetõvé válnak.
Adatok: Contact Symbol Technologies,
One Symbol Plaza, Holtsville, 

New York 11742,
teleon: 800-722-6234,
� http://www.symbol.com
3ware Serial ATA
Controller
A 3ware egy olyan soros ATA RAID
vezérlõkártya-családot jelentetett
meg, ami nyílt forráskódú illesztõ-
programokkal és kezelõeszközökkel
rendelkezik Red Hat és
SuSE alatt. Az Escalade
8500 sorozat több tera-
bájt tárolóhelyet és pont–
pont kapcsolattartást biz-
tosít, valamint minden meg-
hajtóhoz teljes sávszélesség-
gel kapcsolódik. A kapcsolósze-
rû kialakítás lehetõvé teszi, hogy a
vezérlõkártya az összes meghajtót
egyszerre érje el. Az Escalade RAID-
vezérlõk négy, nyolc vagy tizenkét
meghajtót támogatnak, a 12-es
kialakításban akár két terabájt adat
is tárolható.
Adatok: 3ware, Inc., 701 East
Middlefield Road, Suite 300,
Mountain View, California 94043,
telefon: 877-883-9273,
� http://www.3ware.com
Qt 3.1
A Qt 3.1 a legújabb változata a több
felületen elérhetõ C++ alkalmazás-
fejlesztõ keretrendszernek, ami lehe-
tõvé teszi, hogy a fejlesztõ a kódot
egyetlen forrásfából kiindulva több
felületre is lefordítsa. A 3.1-es vál-
tozat újdonságai között van az
ActiveQt, melynek segítségével
ActiveX-vezérlõket hozhatunk létre
a Qt használatával, és a Qt-alkalma-
zások ActiveX-kiszolgálók lehetnek.
A Qt 3.1 lehetõvé teszi a Qt alapú
kód meglévõ Motif-alkalmazásokba
történõ beillesztését is. További
újdonságok: továbbfejlesztett tulaj-
donságszerkesztõ a Qt Designer ter-
vezõeszközben, ami egyszerre több
elemen is képes dolgozni, tovább-
fejlesztett többszálúság és az osz-
tálykönyvtárak növekvõ szerepe.
Adatok: Trolltech Inc., 3350 Scott
Boulevard, Building 55, Suite 2,
Santa Clara, California 95054,
telefon: 408-567-0212,
� http://www.trolltech.com
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