
Geocrawler
Hatalmas, témakörönként rendezett és ke-

reshetõ tudásbázissal rendelkezõ weboldal.

Közel négymillió levelet tartalmaz, így

mindenki találhat segítséget az éppen meg-

oldásra váró feladataihoz. Az elmúlét hetek-

ben a legnépszerûbb tíz tárgykör: a Debian-

felhasználók, a SuSE Linux, a freeBSD

kérdések, a Linux rendszermag, a SuSE

Linux-e, a MySQL, a PHP-dev, a kfm-devel,

a debian-devel-changes és a misc. Angol

nyelvet értõ kezdõknek és haladóknak

egyaránt ajánlható.

� http://www.geocrawler.com

NetBSD
A NetBSD 1.5.1-es foltkiadás (patch

release) bétaállapotú, így hamarosan meg-

jelenik a végleges kiadás. Sokat változtattak

a megbízhatóságán és számos hibajavítás is

belekerült. Jelenleg Alpha és i386-os szá-

mítógépekre érhetõ el ftp-n keresztül, de

hamarosan elérhetõ lesz a többi processzorra

is. A tervek szerint a végleges 1.5.1-es

változat május elején jelenik meg.

Tynux, az elsõ Linux-alapú okos telefon
A Conversay cég piacvezetõ szerepet ját-

szik a beszédfelismerésben a mobil és a

hagyományos internetes eszközök területén.

Együttmûködési megállapodást kötött a

Seoul-based PalmPalm Technology nevû

vezetõ programgyártó céggel. Elsõként

mobileszközökre hangolták a Linuxot, hogy

okos telefonokban, internetes és vezeték

nélküli eszközökben használják.

A Conversay a beszédfelismerõ programját

adja a „Tynux” beágyazott linuxos rend-

szerhez. Az eszköz ötvözi a mobiltelefonok

és a PDA-k tulajdonságait. Különféle multi-

médás kiegészítéseket is tartalmaz, mint

például MP3-lejátszást, illetve animációk,

képek és filmek lejátszását.
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Progeny 1.0
Kiadták a Progeny Linux

1.0-s változatát. Debian-

alapokon nyugszik, és sok

kiegészítést tartalmaz. Gra-

fikus telepítõjének köszönhetõen könnyedén

üzembe állíthatjuk. A telepítõ felismeri a

gépben lévõ alkatrészeket és felkészíti azok

használatára a rendszert. A programok közül

a legújabb megbízható terjesztések kerültek

ebbe a Linux-változatba, ilyenek például az

XFree86 4.0.2, a glibc2.2, és az USB támo-

gatás. Ian Murdock szerint ezzel a lépéssel

a Debian sokkal nagyobb eséllyel indul a

vállalati felhasználói területen, mint eddig.

A dobozos változat április 23-tól vásárol-

ható meg, egy hónapos telefonos telepítési

támogatás és három hónapos Progeny

Service Network támogatás jár hozzá, ez

magában foglalja a biztonságos programfris-

sítést és a levélben nyújtott tanácsadást is.

Lehetõség van arra, hogy a vásárló kivá-

lassza a termékhez járó támogatás fajtáját,

megfelelõ ellenértékért.

� www.progeny.com 

PostgreSQL 7.1 RC 1 kiadás
Az RC-kiadások mindig a próbaváltozatot

követik, és az utolsó változatok a végleges

kiadás elõtt.

Javítások ebben a változatban:

• az outer join (külsõ összekapcsolás) 

teljes támogatása

• végre megszûnt a soroknál a nyolc

kilobájtos hosszúsági határ

• elõírással dolgozó naplózás teljesítmé-

nyének javítása

• jobb támogatás az összetett lekérdezé-

sekhez

• több összetett lekérdezés támogatása

• javítottak a sebességén

• a JDBC és az ODBC felületen

• a biztonsági mentés és visszatöltés

lehetõségein

• teljesebb lett az ANSI SQL92 támogatás.

A 7.1-es több mint 120 fejlesztõ kódját tar-

talmazza.

A fájlok letölthetõk az

� ftp://ftp.postgresql.org/pub/dev/ címrõl.

A leírás a következõ oldalon érhetõ el:

� http://www.postgresql.org/devel-corner/

docs/postgres/

Rendszerpróba vér nélkül?
A Compaq Testdrive lehetõséget teremt

operációs rendszerek vagy akár programok

kipróbálására, ezzel jócskán megkönnyíti

a döntést, hogy mit válasszunk. Az operá-

ciós rendszerek közül kipróbálhatjuk a

Linuxot, a FreeBSD-t, a NetBSD-t, az

OpenVMS-t, a Tru64 Unixot és a Microsoft

Windows 2000-et.

A nagyobb programok közül pedig az

Alpha2Arm, az Applixware Office, az

Informix DS2000, a Citrix MetaFrame,

az Oracle 8i, az Oracle9iAS Portal, a

PAWZ Demo és a Tarantella is választható.

Ha valakinek mindez nem lenne elég,

akkor akár fürtökkel (Beowulf, OpenVMS

és Galaxy TruCluster) is kísérletezhet, min-

denféle befektetés nélkül.

A kintrõl jövõ kapcsolatot a gépek elõtt felál-

lított tûzfalak korlátozzák. A Compaq Test-

drive használatához feliratkozás szükséges.

� http://www.testdrive.compaq.com/
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