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Hír-lelõ

Mindenre kiterjedõ Oracle-támogatás
Az Oracle és a UnitedLinux bejelentése
szerint az Oracle termékeket United-
Linux alapokon futtató ügyfelek ezentúl
közvetlenül az Oracle részérõl kaphat-
nak támogatást az operációs rendszerrel
összefüggõ kérdéseikkel kapcsolatban.
Természetesen a támogatás igénybe
vételéhez mind az Oracle-nek, mind
az operációs rendszer készítõjének 
– Connectiva, SCO, SuSE, TurboLinux –
támogatási szerzõdést kell kötnie az
ügyféllel, de a hirtelen felbukkanó hibák
megoldása felgyorsulhat, ami adott
esetben jelentõsen hozzájárulhat a
károk mérsékléséhez.

A legcikisebb helyzet az életemben…
A Business 2.0 magazin immár harma-
dik alkalommal állította össze a „101
leghülyébb pillanat az üzleti életben”
címû listáját. Bár a szerkesztõk inkább
csak az amerikai érdekeltségû vállalatok
termésébõl válogatnak, úgy tûnik, így
is bõven van mibõl szemezgetniük.
Néhány gyöngyszem:
• Egy fejlesztõi konferencián Brian

Valentine, a Microsoft vezetõ alel-
nöke kijelenti, hogy az összes operá-
ciós rendszer ugyanolyan… Mi meg
csak szívunk.

• Barclay Knapp, az NTL telekommu-
nikációs cég vezetõje úgy véli, hogy
a 23,4 milliárd szép nagy szám, a
nagy számokat pedig mindenki sze-
reti. Csak arról feledkezett el, hogy
ez mínuszban értendõ: cége közel
ennyi adósságot halmozott fel, ami-
kor végül csõdbe jutott.

• Egy gondban lévõ romániai autó-
gyár dolgozói úgy gondolták, hogy-
ha mindnyájan elmennek egy sper-
mabankba, ahol adakoznak, majd az
így szerzett keresetüket felajánlják a
cégnek, tehetnek valamit a vállalat
húszmilliós adósságának a ledolgo-
zásáért. Valaki azt is kiszámolta,
hogy fejenként 400 alkalommal járva
a spermabankban, valóban
eltûnhetne a kérdéses adósság.

• A Mattel a Harry Potter termékcsa-
lád részeként egy vibráló seprût is
piacra dobott. Egy 32 éves anyuka
visszajelzésébõl hamarosan kiderült,
õ maga is legalább annyira élvezte a
seprûn való lovaglást, mint hétéves
kisfia, csak az elemek tartóssága nem
elégítette ki az igényeit. A cég azóta
visszavonta a terméket.

A teljes lista a magazin honlapján
olvasható.
� http://www.business2.com

Sorosít az Adaptec
Az Adaptec több Serial ATA vezérlõt is
bemutatott, amelyek egy része alaplapra
építhetõ megoldás, míg mások különálló
bõvítõkártya formájában érhetõk el.
A SCSI-vezérlõk piacán messze vezetõ
cég elsõsorban a költségérzékeny vevõ-
ket próbálja termékeivel megcélozni;
soros ATA RAID-vezérlõivel viszonylag
olcsó merevlemezekkel is nagyteljesít-
ményû, az adatokat biztonságosan õrzõ
tárrendszerek építhetõk.
A most megjelent 1210SA vezérlõ két
merevlemezt tud kezelni, ezeket RAID 0
vagy RAID 1 módban tudja használni.
A vezérlõ ugyanazt a HostRAID megol-
dást alkalmazza, mint amit a cég
Ultra320-as SCSI-vezérlõi. A késõbb
megjelenõ vezérlõk RAID 1/0 és RAID 5
tömböket is kezelnek majd, illetve nem-
csak kettõ, hanem négy-, nyolc és tizen-
hat kapus eszközöket is találunk majd
közöttük.
� http://www.adaptec.com

Letölthetõ az OpenOffice 1.1b
Az OpenOffice 1.0 megjelenésével nem
állhatott meg a világ, az 1.1-es változat-
ban számos újdonság mutatkozik be.
Csak néhány ezek közül: PDF, Macro-
media Flash és egyéb új formátumok
megnyitása és mentése; a thai, hindi,
arab és héber nyelvek támogatása;
dokumentum küldése elektronikus
levélhez csatolva, PDF formátumban;
mobileszközök és formátumaik támo-
gatása; XML és XHTML mentése;
fogyatékosokat segítõ szolgáltatások;
továbbfejlesztett súgó. A csomag a
megszokott operációs rendszerekhez
tölthetõ le.
� http://www.openoffice.org

Hálózati mindenesek MontaVista Linuxszal
Két újszerû termékben jut szerephez a
MontaVista Linux. A mindössze két éve
megalakult Zultys Technologies két
hálózati – vagy ha úgy tetszik, összes –
termékében beágyazott
Linux fut. A többféle
célra is használha-
tó készülékek
nyílt szabványok
alapján mûködnek,
belsejükben IBM PowerPC
440GP processzor található. A ZIP 4×4
egy üzleti kategóriás, egyszerre négy
hívást kezelni képes IP-telefon és négy-
kapus, felügyelhetõ ethernet hálózati
kapcsoló egyben, de használható számo-
lógépként, illetve beépített telefon-
könyvvel is rendelkezik. Az MX1200 két
egység magas készülék; video-, fax- és
hanghívások, adatkapcsolatok kezelé-
sére egyaránt alkalmas, egyszerre hasz-
nálható telefonos alközpontként, háló-
zati kapcsolóként, útválasztóként és
internetes átjáróként – mindezeket a
szolgáltatásokat egyetlen felületrõl lehet
felügyelni. A ZIP 4×4 400 dollárba kerül,
míg az MX1200 ára kiépítéstõl, a támo-
gatott felhasználók számától függõen
20 és 212 ezer dollár között alakul.
(A képen a ZIP 4×4 IP-telefon és háló-
zati kapcsoló látható.)
� http://www.zultys.com

Erõsít az SMC
Az SMC bemutatta EliteConnect High
Power családjának elsõ tagját, egy
802.11b szabvány szerinti, 2,4 GHz-en
üzemelõ, nagy energiájú, vezeték nélkü-
li hálózati kártyát. A kártya érdekessége,
hogy a legtöbb terméknél jóval nagyobb,
200 mW-os teljesítménnyel továbbítja a
jeleket – amivel nemzetközi forgalmazá-
sának reménye alighanem szertefoszlott,
hiszen csak az Egyesült Államokban
szabad 500 mW-ig emelni a 802.11-es
eszközök teljesítményét, a nemzetközi
teljesítményhatár 100 mW. A kártya 
– emelt teljesítményének köszönhe-
tõen – kül- és beltérben egyaránt jobb
minõségû, illetve nagyobb, eszményi
körülmények között akár 900 méteres
távolságról is használható összeköttetést
biztosít. A rádiós kapcsolat a meglévõ
64/128 bites WEP-titkosítással védhetõ,
de a második negyedévben – egy fris-
sítés letöltése után – a Wi-Fi Protected
Access (WPA) támogatása is elérhetõvé
válik. A kártya 140 dolláros áron vásá-
rolható meg, és az SMC tervei szerint
hamarosan további nagyteljesítményû
hálózati elemek is társulnak mellé.

Webkamera nagyoknak
A JVC GY-DV300 Streamcorder nevû
kamerájának érdekessége, hogy egy-
szerre képes az általa látottakat szalagra
rögzíteni és – QuickTime 6 alól, MPEG-4
formátumban – Interneten sugározható

médiafolyamként a
számítógépnek átadni.
Ugyan maga a kamera
már korábban – feb-
ruár óta – kapható
volt, a QuickTime-tá-

mogatás egy most megjelent hálózati
csomaggal vált elérhetõvé. A kiegészítõ
egység a kamera aljára csatlakozik, és
egy hálózati vagy flashmemória-kártya
fogadására képes. A kiegészítõ egy
webkiszolgálót is futtat, amelyen keresz-
tül a felhasználó távolról is teljes mér-
tékben átveheti a kamera kezelését.
� http://www.jvc.com/pro
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