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Gombok helyett LCD

A Sony Cyber-shot DSC-N1 névvel

jelentette meg legújabb digitális fény-

képezõgépét. Az N1 8 megapixeles fel-

bontással dolgozik, a külvilágra 3-szo-

ros közelítésre alkalmas Carl Zeiss len-

cséken keresztül tekint ki, a képeket pe-

dig saját 26 MB-os memóriájában vagy

Memory Stick Duo kártyákon tudja

tárolni. Igazi érdekessége azonban az,

hogy hátoldalán csak a közelítés-távolí-

tás gombjának és néhány apró jelzés-

nek szorítottak helyet, ettõl eltekintve

az egészet elfoglalja a „hatalmas” mére-

tû, 3”-os érintõképernyõ – értelemsze-

rûen ennek segítségével lehet minden

mûveletet elvégezni. A gép jelenleg

csak elõrendelhetõ, ára 500 dollár.

�www.sonystyle.com

Hírek

Szabad a dal
Ingyenes lett

az Opera böngé-

szõ. Ennyi a hír,

az Opera a to-

vábbiakban licencdíj megfizetése nél-

kül is úgy használható, hogy közben

nem kell hirdetési csíkokat bámulni.

Aki eddig szerette az Operát, az most

bizonyára örül. Aki szerette és megvá-

sárolta, most a földhöz vághatja

a kalapját. Aki eddig nem szerette,

az most kapott egy indokot: próbálja

ki. Az ingyenessé tétel okáról a cég

weboldalán csak valami homályos

utalás van arra, hogy végre elég nagy-

ra nõtt a felhasználói tábor ahhoz,

hogy megtehessék ezt a fontos lépést.

A norvég böngészõ 27 nyelven, 8 ope-

rációs rendszer alatt áll a felhasználók

szolgálatára.

�www.opera.com

SuSE 10
A Novell bemutatta a SuSE Linux 10-es

változatát, a SuSE elsõ olyan kiadását,

amely az augusztusban indított

OpenSuSE közösségi modell szerint,

a SuSE Linux Pro által adott alapokra

építkezve készült. A terjesztés a Gnome

Kezes bárány
A QCD Microsystems újabb taggal

bõvítette az InterStructures kiszolgáló-

felügyeleti rendszer moduljainak sorát

– a Samba PDC nevû beépülõ modul

segítségével a rendszergazdák immár

a Samba kiszolgálók felügyeletét is

elvégezhetik a Microsoft termékekbõl

ismert felügyeleti konzol (MMC)

alkalmazásával. Az InterStructures

rendszer ezzel minden alapszolgálta-

tás – Samba fájlkiszolgálók, Active

Directory felügyelete, DHCP kiszolgá-

ló, Apache HTTP kiszolgáló, Squid

webproxy és egyéb Linux alapú

szolgáltatások – kezelését támogatja.

A QCD terméke kiválóan alkalmas

Nyitás vagy távozás?
Az USA Massachusetts állama nemrég

hivatalosan is bejelentette, az állami

irodák 2007 januárjától kezdõdõen ki-

zárólag nyílt dokumentumformátumo-

kat használhatnak. Ahogy az állam in-

formatikai vezetõje elmondta, lépésük

– amely viszonylagos távoliságával

megfelelõ felkészülési idõt biztosít –

egyetlen gyártó ellen sem irányul, ám

amelyik gyártó nem képes megfelelni

a feltételeknek, annak termékeit foko-

zatosan eltüntetik a hivatalokból.

Az állam ugyanakkor támogatja az

OpenDocument és a PDF formátumot,

ezek lesznek az irodai dokumentu-

moknál alkalmazott szabványos for-

mátumok. Csak remélhetjük, hogy

a hasonló lépések egyre inkább rá-

kényszerítik majd a zárt formátumokat

alkalmazó gyártókat, hogy vagy támo-

gassák a nyílt szabványokat, vagy tel-

jes mértékben nyissák meg a közönség

elõtt a saját specifikációikat. Amíg

hasonló ösztönzéseket nem kapnak,

addig ezt – saját érdekeiket szem elõtt

tartva – aligha fogják megtenni.

arra, hogy a Windows és Linux alapú

kiszolgálók közötti különbségeket

elfedje, a windowsos rendszerekhez

szokott rendszergazdák számára is

könnyen kezelhetõvé tegye a linuxos

gépeket. Az InterStructures Fedora

Core, valamint a Red Hat és a SuSE

vállalati terjesztései alatt futtatható,

árát a gyártó gondosan titkolja.

�www.interstructures.com

2.12-es és a KDE 3.4.2-es változatát

tartalmazza, szolgáltatásaival a ta-

pasztalatlan és a profi felhasználók

igényeinek egyaránt megpróbál meg-

felelni. Ugyancsak a csomag része az

OpenOffice.org 2.0 kiadásra szánt válto-

zata, a Xen 3 virtualizációs megoldás,

az iFolder 3 általános fájlelérési szolgál-

tatás, valamint a Mozilla Sunbird nap-

tár. A 10-es SuSE kétféle változatban

készült el, az egyikben található né-

hány zárt jellegû alkalmazás is, például

az Adobe Acrobat Reader 7, RealPlayer

és Flash Player, míg a másik összeállí-

tás kizárólag nyílt forrású összetevõk-

bõl épül fel. A Novell a terjesztést in-

gyenesen letölthetõvé tette. Ehhez

a változathoz értelemszerûen semmi-

lyen támogatás nem jár, akik azonban

hajlandóak kifizetni a dobozos változat

60 dolláros árát, azok telepítési támoga-

tást és kézikönyvet is kapnak.
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Zenei kiadás

A Nokia – éppen csak orrhossznyival

maradva le a Motorola mögött – be-

mutatta elsõ kifejezetten a zenebarát-

oknak szánt mobiltelefonját. A már

korábban bemutatott 6630-as jelû ké-

szülék, megújított, Music Edition vál-

tozata egyrészt zenelejátszó, másrészt

3G-s okos telefon, a Motorola ROKR

készülékéhez képest azonban egészen

más filozófiát követ. A 6630-as nem

rendelkezik beépített zeneletöltõ ügy-

féllel, így tulajdonoságnak nem sok

esélye van arra, hogy út közben újabb

dalokkal gyarapítsa a gyûjteményét

– igaz, ez egyben azt is jelenti, hogy

egyetlen szolgáltatóhoz vagy zenemû-

bolthoz sem kell kötõdnie, illetve ma-

ga a telefon sem csak bizonyos szol-

gáltatóktól lesz megvásárolható.

A zenemobil általános jellemzõi nagy-

jából az eredeti modellre emlékeztet-

nek, a 127 grammos készülék 1,23

megapixeles kamerát és 176 x 208 kép-

pontos kijelzõt, támogatja az USB 2.0

kapcsolatokat, illetve 256 MB-os

memóriakártyával szerelték fel.

A vásárlók kapnak hozzá egy USB-s

MMC/SD kártyaolvasót, valamint át-

alakító kábeleket is, utóbbiak segítsé-

gével normál fejhallgatót is csatlakoz-

tathatnak a telefonhoz, illetve akár

asztali berendezésekkel is összekap-

csolhatják. Utóbbi eszközöket a Nokia

külön csomagban is elérhetõvé tette,

a Music Pack a cég számos más tele-

fonjával együtt is használható.

�www.nokia.com

Számlázás webrõl
A kanadai Simian Systems SiteInvoice

névvel barátságos felületû, nyílt forrá-

sú számlakezelõ rendszert mutatott

be. A web alapú SiteInvoice elsõsor-

ban a kisebb vállalkozások, egyéni

vállalkozók számára nyújt megoldást

a számlák egyszerû kezeléséhez,

a kinnlevõségek követéséhez és olyan

feladatok elvégzéséhez, amit ezek

a vállalkozók általában nem szeretnek

elvégezni. A SiteInvoice segítségével

egyszerûen lehet PDF formátumú

számlákat készíteni és elektronikus le-

vélben elküldeni, a lejárt tartozásokról

szintén e-mailben érkezik az értesítés.

A program az adók terén széles körû

testreszabhatóságot biztosít, így

– megfelelõ honosítással – elvileg akár

itthon is használható. A program hon-

lapja sajnos nemcsak e tekintetben

szûkszavú, az egyik képernyõképen

a pénznemek között szereplõ Forint

mindenesetre reménykedésre ad okot.

�www.sitelliteforge.com/siteinvoice

APC ujjlenyomat-olvasó
Az American Power

Conversion új,

PCMCIA felületû

ujjlenyomat-olvasó

kártyát mutatott be

hordozható gépekhez. A Password

Manager a cég egyéb hasonló termé-

keinek sorába illeszkedik: a kínálatban

USB csatolós és egérbe épített ujjle-

nyomat-olvasó egyaránt található.

A kiegészítõ kártya használatából fa-

kadó elõnyök kézenfekvõk: a sokfelé

hurcolt gépeket egy további védelmi

vonallal ruházza fel, ami a rajtuk talál-

ható adatok sokszor bizalmas jellegét

tekintve cseppet sem túlzás; ugyanak-

kor használatának kevéssé praktikus

jellege, a gép oldalából kilógó kártya

sérülékenysége is legalább ennyire

szembetûnõ. A kártya – különféle

Windows változatok alatt futtatható –

kezelõprogramja legfeljebb 20 ujjle-

nyomatot képes megjegyezni, ami egy

hordozható gép esetében bõségesen

elegendõnek tûnik. Egy érdekes adat:

egy átlagos felhasználónak állítólag 17

jelszót kell fejben tartania, és a céges

helpdeskeknek is gyakorta kell az elfe-

lejtett jelszavak problémájával megbir-

kózniuk. A kártya ára 150 dollár, ami

talán egyetlen megspórolt jelszóel-

vesztés alkalmával is megtérülhet.

�www.apc.com

Medgyesi Zoltán
(mz@rettesoft.hu)
A Linuxvilág hírszerkesz-
tõje. Szabadidejét legszí-
vesebben a barátnõjével
tölti, szeret autózni és
bográcsban fõzni. 
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