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Hír-lelõ

Támogatás? Van.
Az EnfoBridge a jövõben magas szin-

vonalú támogatást biztosít az

OpenOffice.org 1.1-es változatához is

(sajnos csak angol nyelven). Ezzel

a támogatás hiánya miatti, elsõsorban

a vállalati ügyfelek részérõl esetleg fel-

merülõ kifogások alaptalanná váltak.

A támogatás 30 napig akár ingyenesen

is elérhetõ, a 90 napos segítséget pe-

dig mindössze 14 dollár fejében vehet-

jük igénybe. Mindez a Flexiety Soft-

ware Company szolgáltatása, a cég

már egyéb formákban, például frissí-

tésekkel is segíti a szabad irodai cso-

mag használóit.

�www.flexiety.com

�www.downloadopenoffice.org

Vizsgázni öröm
A PHP programozással foglalkozó

php|architect magazin bejelentette

Zend tanúsítványközpontjának

elindítását. A központ minden

olyan szolgáltatást – online

képzést, útmutatókat, gyakorló

teszteket és vizsgalehetõséget – bizto-

sít, amely a PHP programozói tudásuk-

ról valamilyen papírra vágyók számára

szükséges. Az indulás után a központ

akciókkal próbálja megnyerni a leendõ

ügyfelek rokonszenvét, illetve a min-

dent egy csomagban megvásárlók szá-

mára egyéb kedvezményeket is kínál.

�www.phparch.com

Bukik a SCO
A SCO gyakorlatilag elveszítette azt

a pert, amelyet a DaimlerChrysler el-

len indított az autóipari cég Linux-

használata okán. A SCO célja a GPL

szerzõdések érvénytelenségének és

a Linux-használat jogszerûségének

megkérdõjelezése volt, ám a bíróság

gyakorlatilag semmiben nem adott

igazat a SCO-nak. A SCO egy másik

autós céget is beperelt, ám azt az

ügyet elnapolták – igaz, megfigyelõk

szerint a SCO nem sokat veszít a kés-

lekedéssel, legfeljebb annyit, hogy

nem mondják ki a számára kedvezõt-

len ítéletet. A SCO az IBM-mel is per-

ben áll, de érvei meglehetõsen inga-

tagok, így az ügy megnyerésére alig

van esélye. A pereskedés legfeljebb ar-

ra volt jó, hogy néhány érdeklõdõt

megingasson vagy hátráltasson

a Linux használatba vételében – ez

viszont senkinek nem hoz hasznot.

Bruce Perens szakértõ ettõl függetle-

nül óva int mindenkit attól, hogy

a GPL-t jogszerûnek tartsa, errõl

ugyanis csak egy szerzõi jogi per

során lehetne ítéletet hozni; a mosta-

niak viszont nem ilyenek.

A780 – mi maradt ki belõle?
A Motorola A780 jelöléssel immár har-

madik Linuxra és Javára épülõ mobilte-

lefonját jelentette be. Az egyszerûnek

éppen nem mondható szétnyitható

készülék a zsebtitkárokéhoz

hasonló, egynegyed VGA

felbontású, színes érintõkép-

ernyõt kap majd, 240 kbit/s

sebességû, GPRS/EDGE ala-

pú adatátvitelre lesz alkal-

mas, rendelkezik majd

Bluetooth-csatolóval, képes

lesz a PDF és a Microsoft

Office formátumú dokumen-

tumok megnyitására,

1,3 megapixeles kamerája lesz, le tudja

majd játszani az MP3 formátumú ze-

néket, cserélhetõ-bõvíthetõ memóriá-

val fog rendelkezni… További érdekes-

sége, hogy négysávos telefon lesz, va-

gyis az amerikai 800/850 és 1900, illetve

az európai 900/1800 MHz-es hálózato-

kat is támogatja.

Itanium+Xeon=?
2007-re várhatóan egyesül az Intel

jelenlegi Itanium és Xeon processzor-

termékvonala. Az AMD Opteron

processzorainak megjelenése miatt az

Intel arra kényszerül, hogy megfelelõ

teljesítményû, 64 bites versenytárssal

lépjen piacra, a megoldás a jelek sze-

rint az eddig elit kategóriásként sze-

replõ Itanium alsóbb piaci szegmen-

sekre való bevezetése. 

Az egyesítéshez elõször is olyan

alaplapokat, foglalatot és sínrendszert

kell tervezni, amelyek mindkét pro-

cesszortípust képes támogatni, ezek

a munkák már megkezdõdtek. A vál-

tás nemcsak a rendszerépítõk számára

jelent majd könnyebbséget, akik egy-

szerûbben építhetnek majd különféle

teljesítményû kiszolgálókat, de a fel-

használóknak is, akik könnyedén

bõvíthetik majd meglévõ rendszerük

erõforrásait.

Medgyesi Zoltán
(mz@rettesoft.hu)
A Linuxvilág hírszerkesztõje. 
Szabadidejét legszívesebben 
a barátnõjével tölti, szeret 
autózni és bográcsban fõzni. 
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