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Accelerated X Summit 2.0
Már letölthetõk az Accelerated X
Summit 2.0 sorozatba tartozó gra-
fikus meghajtóprogramok. Az új

meghajtóprogramok OpenGL 1.2.1-
megfelelõ megjelenítõ csõvezetéken
alapulnak, és több mint harminc kár-
tyához és hordozható géphez nyújta-
nak támogatást 2D-s és 3D-s üzem-
módban. A Series 2.0 négy sorozat-
ban kapható: Desktop, Laptop, Multi-
head és Workstation, mindegyik
változatnak négy kiadása létezik.
A v2.0-ban az alábbi újdonságok
és továbbfejlesztett szolgáltatások
jelentek meg: 3D-sztereó a legtöbb
kártyán; Color Magic, amely a rend-
szerszínek beállítására alkalmas gra-
fikus segédprogram; Video Window
az MPEG- és más videoforrások
megtekintéséhez; XiG Direct Access
a grafikus kártya OpenGL-alkalmazá-
sokból való közvetlen eléréséhez;
végül DualView a kétképernyõs meg-
jelenítéshez, amely a legtöbb
grafikus kártyához és hordozható
géphez használható.
Adatok: Xi Graphics, Inc., 1801
Broadway, Suite 1710, Denver,
Colorado 80202,
telefon: 800-946-7433,
� http://www.xig.com
Matisse 5.0
A Fresher Information Corporation
bejelentette a Matisse 5.0 megjele-
nését, amely egy az objektumalapú
alkalmazások és webszolgáltatások
gyors fejlesztését és telepítését
lehetõvé tevõ adatbázisprogram.
A Matisse ötvözi a természetes ob-
jektumkezelést a kiszolgálóalapú SQL-
lel, így kiküszöböli az objektumok
relációs leképezését. Külsõ adatforrá-
sok, alkalmazásfejlesztõ és jelentés-
készítõ eszközök eléréséhez az ODBC-
és a JDBC-támogatás áll rendel-

kezésre. A Matisse 5.0 többek között
az alábbiakat támogatja: Solaris,
NT/2000, FreeBSD, SQL-, UDDI- és
XML-szabványok, sokféle program-
nyelv, például Java, C, C++, Python,
Perl és PHP. A fejlesztõk számára
ingyenesen letölthetõ változat az
alább megadott webhelyen érhetõ el.
Adatok: Fresher Information
Corporation, 575 Market Street, 
13th Floor, San Francisco, 
California 94105,
telefon: 415-356-8100,
� http://www.fresher.com
AdminForce 
CGI Auto Audit
A LinuxForce Inc. bejelentette az
AdminFOrce CGI Auto Auditot, azt
a CGI-parancsfájlelemzõt, amely a
parancsfájlok szerkezetének átvizs-
gálásával azonosítja a biztonsági
hiányosságokat. A gépesített feldol-
gozással naponta több száz parancs-
fájlt lehet ellenõrizni a hagyományos
sorról sorra törénõ átvizsgálás pon-
tosságával. Ráadásul elérhetõ egy
„metakarakter-tisztító” program-
könyvtár, amelynek segítségével a
parancsfájl áttekinthetõbbé tehetõ
és a hamis riasztások elkerülhetõvé
válnak. Az ellenõrzés a CGI Auto
Audittal távolból is elvégezhetõ.
Adatok: LinuxForce, Inc., 100
Glendale Road, Upper Darby,
Pennsylvania 19082,
e-mail: operations@linuxforce.net,
� http://www.linuxforce.net
Ximian Evolution 1.0
A Ximian Evolution 1.0 egy alkalma-
zásban fogja össze a következõ sze-
mélyes és csoportos munkával kap-
csolatos adatkezelési feladatokat:
levelezés, naptár, névjegyalbum és
feladatlista. Az Evolutiont úgy tervez-
ték, hogy jól illeszkedjen a vállalatok
sokszínû számítástechnikai környeze-
tébe, így számos módon képes ada-
tokat cserélni és minden fontos kap-
csolattartási szabványt ismer. Ez
lehetõvé teszi, hogy a Linux- és a
Unix-rendszereket közvetlenül csat-
lakoztassuk a vállalati hálózati és
üzenettovábbító rendszerbe. Az Evo-
lution támogatja az SMTP, a POP, az
IMAP és más üzenetprotokollokat,
valamint a naptárak megosztását az
MS Outlook, Lotus Notes és más

iCalendart támogató alkalmazások
között. A Ximian Connector for
Microsoft Exchange 2000 bõvítmény
szintén elérhetõ.

Már megjelent a Ximian Evolution
1.0.1 is, és az alkalmazás teljes
egészében magyar nyelvre is
le van fordítva (munkatársunk
Tímár András jóvoltából).
Adatok: Ximian, Inc., 401 Park Drive,
3 West, Boston, 
Massachusetts 02215,
telefon: 617-375-3800,
� http://www.ximian.com
XAO 1.0
Megjelent a XAO
Inc. XAO 1.0 prog-
ramja. Az Apache-ra
épülõ webszolgál-
tató program lehe-
tõvé teszi az adatok
a legkülönfélébb forrásokból történõ
szabványosított beépítését, például
relációs adatbázisokból, hagyomá-
nyos alkalmazásokból vagy más
alkalmazáskiszolgálókból. A XAO 1.0
Foundation Server API bármilyen
relációs adatbázis felett képes mû-
ködni, így az objektumszintû nézet
a relációs lekérdezések sebességével
épülhet fel. A Foundation Server
tárolási és mély keresési feladatokat
is ellát más XAO-modulok és web-
alkalmazások számára, beleérve az
e-kereskedelmet is. A XAO 1.0
példaprogramokkal együtt érkezik,
ezáltal az alkalmazások anélkül
testreszabhatóak, hogy a jól meg-
alapozott kód elhagyása miatt
aggódnunk kellene.
Adatok: XAO, Inc., 
221 East Walnut Street, Suite 102,
Pasadena, California 91101,
telefon: 877-796-7437,
� http://www.xao.coms
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