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Opera 5.0
Az Opera 5.0 az
Opera Software
nagy tudású web-
böngészõjének hiva-
talos kiadása, amely a Qt fejlesztõkör-
nyezet segítségével készült. Az Opera
böngészõ gyorsan jeleníti meg a lapo-
kat, a képekre és a dokumentumra
vonatkozó beállításokat azonnal érvé-
nyesíti, sokoldalú „húzd és dobd”
képességekkel rendelkezik, továbbá
támogatja a többablakos üzemmódot
és a nagyítást (1000%-ig). Az Opera
mérete 1,5 MB dinamikusan kapcsolt
Qt-vel, statikusan kapcsolt Qt-vel
3 megabájt. A következõket támo-
gatja: 128-bites titkosítás, TLS 1.0,
SSL 2 és 3, CSS1 és CSS2, XML,
HTML 4.01 és JavaScript 1.3.
Opera Software A/S, Waldemar
Thranesgt. 98, 0175 Oslo, Norway,
e-mail: commercial@opera.com,
� http://www.opera.com/
Xmcd 3.0
Az Xmcd CD-lejátszó alkalmazás 
– amely X Window System alatt a
legtöbb Unix-változaton fut – elérte
a 3.0 változatszámot. A 3.0-s csomag
tartalmazza az Xmcd-programot,
amely X11/Motif programkönyvtáron
alapuló CD-lejátszó segédprogram,
valamint a cda programot, mely

parancssorból vezérelhetõ nem grafi-
kus CD-lejátszó alkalmazás. Az Xmcd
rengeteg CD-ROM-, CD-R-, CD-RW- és
DVD-eszközt, továbbá többlemezes
egységeket és néhány régi SCSI-1
meghajtót is támogat, mint ahogyan
CD-k felismerését is a Gracenote
CDDB-n keresztül, valamint képes
kapcsolódni az internetes CDDB-ki-
szolgálókhoz a szerzõ, a lemezcím,
a számcímek és egyéb adatok meg-
szerzésének céljából. Az xmcd-re a
GPL felhasználói szerzõdés vonatkozik,
és az alábbi weboldalról tölthetõ le:
� http://www.amb.org/xmcd/

Quick Restore
adatvédelem
A Quick Restore 2.7.4-es változata
adatvédelmi program, amely külön-
bözõ összetevõkbõl álló hálózatban
oldja meg az adatmentést és adat-
visszaállítást. A Network Data
Management Protocollon (NDMP)
alapuló Quick Restore lehetõvé teszi
a NAS-rendszerek helyi és távoli biz-
tonsági mentését szalagra és könyv-
tárakba. Új tulajdonságai közé sorol-
ható, hogy az egyszerûbb mûködte-
téshez több felületet támogat, bõví-
tették a tûzfaltámogatást is, valamint
továbbfejlesztették a DLT szalagfor-
mátum kezelését, és az újonnan elér-
hetõ szalagkönyvtárakat (tape libra-
ries) szintén támogatják.
Workstation Solutions, Five Overlook
Drive, Amherst, New Hampshire 03031,
telefon: 800-487-0080,
e-mail: info@worksta.com,
� http://www.worksta.com/
INTERNETpro 
Enterprise Stack
Az Internet Appliance ter-
méke, az INTERNETpro
Enterprise Stack olyan
tároló- és biztonsági megoldás, amely
egységbe foglalja a hatékonyabbá tett
webkiszolgáló programot és a gépal-
katrészeket. Az egész egység közpon-
tilag karbantartható és felügyelhetõ,
miközben magas elérhetõséget és
méretezhetõséget, valamint biztonsá-
got nyújt szolgáltatóknak és vállalko-
zásoknak egyaránt. Alkalmazási terü-
letei többek között: adatközpontok,
kiszolgálók közötti VPN és távolból
elérhetõ VPN.
Internet Appliance, Inc.,
40515 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538,
telefon: 877-986-6366,
e-mail: sales@internetappliance.com,
� http://www.internetappliance.com/
iXsystems 1U kiszolgáló
Már kapható az iXsystems (korábban
BSDi) iXtreme 1400 1U állványba sze-
relhetõ internetkiszolgálója. Az iXtreme
1400 38 cm mély, és nagysága keve-
sebb, mint kétharmada egy átlagos
1U kiszolgáló méretének. A procesz-
szorokat, a lemezegységeket és a
tápegységeket nyolc ventilátor hûti,

ezért a kiszolgáló magas környezeti
hõmérsékleten is üzemelhet. Az 1400-
asba legfeljebb 4 GB memória,
két ethernetkapu, két EIDE
vagy két SCSI nagyse-
bességû lemezegység és
két, legfeljebb 933 MHz-
es processzor szerelhetõ.
iXsystems, Inc., 1550 The Alameda,
Suite 100, San Jose, California 95126,
telefon: 866-449-7978,
e-mail: info@ixsystems.net,
� http://www.ixsystems.net/
SysOrb 2.0
A Solit Solutions ApS kiadta a
SysOrb 2.0-t, amely több felületen
futó hálózat- és rendszerfelügyeleti
eszköz. A támogatott felületek:
RedHat, Debian, FreeBSD, Windows
NT/2000 és Solaris. A beállítások,
a valós idejû és a régi adatok adat-
bázisa webes felhasználói felületen
keresztül érhetõ el. Gond esetén
a rendszer SMS-ben, levélben vagy
a személyhívóra riasztást küld.
A program és a felhasználói szerzõ-
dés ingyenesen letölthetõ a
� http://www.sysorb.com/ címrõl.
Solit Solutions ApS, Maglebjergvej
5D, DK - 2800 Lyngby,
telefon: +45-45-880-888,
e-mail: sysorb@sysorb.com, 
� http://www.sysorb.com/, 
http://www.solit.dk/
MindRover: 
The Europa Project
A Loki Software kiadta a CogniToy
népszerû játékának, a MindRover:
The Europa Projectnek a linuxos vál-
tozatát. A háromdimenziós stratégiai,
illetve programozó játékban a játéko-
sok önálló robotjármûveket építhet-
nek, amelyeket gyorsasági versenye-
ken indíthatnak. A menet üres jármû-
vel indul, amelyhez nekünk kell érzé-
kelõket, fegyvereket és motorokat
adnunk. Az összetevõknek együtt kell
mûködniük, tulajdonságaik vizuális
programozási rendszerrel állíthatók
be. A játékosok egymás között a
robotokat elektronikus levélben vagy
a weben keresztül megoszthatják.
Loki Software, Inc., 250 El Camino
Real, Suite #100, Tustin, 
California 92780,
e-mail: info@lokigames.com,
� http://www.lokigames.com/
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