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Hír-lelõ

SuSE Linux Office Desktop áttérõknek
A SuSE januárban szeretné megjelen-

tetni kis- és középvállalkozások számára

összeállított terjesztését SuSE Linux

Office Desktop név alatt. A terjesztés

a 8.1-es SuSE Linuxra alapul majd, ám

része lesz a CodeWeavers CrossOver

Office 1.2 is. A cél könnyen kitalálható:

Linux alatt is futtathatóvá válik a Micro-

soft Office és Lotus Notes, így a felhasz-

nálók számára a Linuxra való áttérés

kisebb gonddal jár.

A terjesztés 129 dolláros áron lesz meg-

vásárolható, ebben a 90 napos támogatás

ára is benne foglaltatik.

A CodeWeavers a Lindows készítõivel

is szorosan együttmûködött, a Lindows

sikere mégis meglehetõsen korlátozott

volt. Mivel az Office csomagot ebben az

esetben is meg kell vásárolni, kétséges,

hogy a SuSE bukni vagy nyerni fog-e

az ötleten. Az Office 80 ezer forinttól

induló ára mellett egy 30 ezer forintos 

– azaz a SuSE terjesztésével nagyjából

azonos áron kapható – Windows meg-

vásárlása ugyanis viszonylag kis kiadást

jelent, így látszólag nem sok értelme van

egy Linux-Office párosításnak – hacsak

nem az, hogy a felhasználók megteszik

az elsõ lépést az áttérés felé: ha már

linuxoznak, akkor semmi nem akadá-

lyozza meg õket abban, hogy megismer-

kedjenek az OpenOffice vagy az Evolu-

tion képességeivel, esetleg meg is sze-

ressék õket.

� http://www.suse.com

MySQL NetWare alatt
A Novell és a MySQL AB közös beje-

lentése szerint a Novell a MySQL adat-

bázis-kezelõnek a NetWare rendszerre

hatékonnyá tett változatát szállítja

hálózati operációs rendszerének jelen-

legi, 6.0-s és jövõbeni változataihoz.

Az együttmûködés keretében a

NetWare-felhasználók a világ legnép-

szerûbb nyílt adatbázis-kezelõ prog-

ramjához jutnak hozzá, ám úgy fej-

leszthetnek alá alkalmazásokat, hogy

nem kell igazodniuk a nyílt forrású

rendszerek szerzõdéseinek feltételei-

hez, tehát forráskódjaikat nem kell

bárki számára elérhetõvé tenniük.

A MySQL for NetWare csomagnak része

az Apache, a PHP és a Perl is, így a más

rendszerekre írt alkalmazások módosítás

nélkül átemelhetõk NetWare-környezet-

be. A csomag egyelõre kipróbálásra vég-

leges változatban decembertõl érhetõ el.

� http://www.novell.hu

Kroupware a KDE fejlesztõitõl
A KDE új tervezetet jelentett be, amely-

nek célja egy csoportmunka-alkalmazás

(groupware) kifejlesztése. Az alkalma-

zást a KDE-hagyományoknak megfele-

lõen – nem túl ötletesen, de legalább

következetesen – Kroupware névre ke-

resztelték. A KDE környezet már most

is rendelkezik számos olyan program-

mal, amely az irodai munkavégzést

segíti, így találunk benne levelezõprog-

ramot, határidõnaplót, címjegyzéket,

jegyzettömböt, Palm szinkronizáló prog-

ramot, ám ezek nem állnak össze a

Microsoft Outlookhoz hasonlóan egy-

séges csomagba.

A kérdés csak az, hogy a Ximian egy ide-

je már létezõ Evolution programja mel-

lett érdemes-e felaprózni a fejlesztõk ide-

jét és energiáját egy újabb Outlook-klón

készítésére? Kétségtelen, a választás le-

hetõsége vonzó lehet a felhasználók szá-

mára, és az Evolution sem tökéletes, ám

a versengés csak addig jó, amíg valóban

versengés, és nem háborúskodás.

� http://www.kroupware.org

DVD-íróval szerelt PowerBook gépek
Az Apple alaposan megújította PowerPC

G4 processzoros Titanium PowerBook

sorozatát, amikor beszívós – azaz tálca

nélküli – DVD- és CD-író készülékkel

látta el gépeit. Ha figyelembe vesszük,

hogy a hordozható gépek az ATi

Mobility Radeon 9000 3D vezérlõjét

kapták, képesek vezeték nélküli vagy

Gigabit ethernet hálózati kapcsolatok

létesítésére, kijelzõjük akár 15,2" átmé-

rõjû is lehet, vastagságuk pedig mind-

össze 2,5 cm, a 600 ezer forinttól induló

árat kedvezõnek is nevezhetjük.

A gépekbe kerülõ, legfeljebb 1 GHz óra-

jelû, 1 MB harmadszintû gyorsítótárral

felszerelt processzorok a cég állítása

szerint felveszik a versenyt a leggyor-

sabb Intel Pentium 4 processzorokkal is.

Az IBM eközben új, személyi számító-

gépekbe szánt, 64 bites processzort

jelentett be, amellyel az elemzõk sze-

rint hamarosan az Apple gépeiben

találkozhatunk; bár ezt az almás számí-

tógépgyártó nem erõsítette meg. 

Az új PowerPC processzorok órajele 

1,8 GHz-rõl indul majd, és gyártásuk

jövõ év vége felé indulhat be – még

meglátjuk, hogy az Apple kivárja-e ezt,

vagy valóra válnak a pletykák, és Intel-

alapokra vált át.

Az IBM szerint az új PowerPC 970-es

lapkák a Regatta nevû nagygépekben

zakatoló Power4 processzorok egysze-

rûsített változatai lesznek. Az x86-64

processzorokhoz hasonlóan a 32- és 64-

bites alkalmazások futtatására egyaránt

képesek lesznek, és öröklik a Power4-

elõdök energiatakarékos jellemzõit is.
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