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SUSE Linux Professional 9.3
A Novell kiadta a SUSE Linux
Professional 9.3-at, mely teljes
értékû operációs rendszert,
több mint háromezer nyílt forrá-
sú csomagot, több száz nyílt
forrású alkalmazást és termelé-
kenységnövelõ programokat
foglal magába, illetve támogatja
az otthoni hálózatokhoz szánt
szolgáltatásokat is. Az újoncok
és a régi Linux-felhasználók
számára egyaránt jól használható
SUSE Pro 9.3 számos újdonsá-
got tartalmaz. Az operációs
rendszer a 2.6.11-es rendszer-
magra épül, mely köré KDE
3.4-et és GNOME 2.10-et,
Firefox 1.0-t, OpenOffice.org
2.0-t, F-Spot fényképszervezõt,
The GIMP 2.2-t, Mono 1.1.4-et,
KDevelop 3.2-t, Eclipse 3.0.1-et
és továbbfejlesztett VoIP-
támogatást tartalmazó program-
csomagot állítottak össze.
A SUSE Pro 9.3 a Wi-Fi kap-
csolatok és a Bluetooth készü-
lékek magasabb szintû támo-
gatásával, a zsebtitkárokkal és
telefonokkal végzett szinkronizá-
lás lehetõvé tételével, az iPod
készülékek támogatásával,
beépített tûzfallal, levélszemét-
szûrõvel és víruskeresõvel,
továbbá Novell Evolution 2.0-val
és Kontact 3.4-el segíti a fel-
használókat mobilitásuk meg-
õrzésében. A 9.3-mas kiadás
ezek mellett tartalmazza a XEN
virtualizációs környezetet, a kere-
sésekben könnyen használható
motorokkal segíti a felhasználó-
kat, illetve egyaránt támogatja
az AMD Athlon 64-et és az
Intel Extended Memory 64
Technology-t.
www.novell.com
OPTion
Az OPTion egy képzetes vékony
ügyfél linuxos munkaállomások-
hoz. GNOME és KDE alatt egy-
aránt használható, egyetlen al-
kalmazáson keresztül az összes
ismertebb ingyenes vagy keres-
kedelmi terminálkiszolgáló kör-
nyezet elérését lehetõvé teszi.
Minden ügyfélkapcsolat beállítá-

sa és felügyelete központilag
történik, és minden feladat meg-
jelenítése és futtatása egy köz-
ponti keretrendszerben folyik.
A támogatott ügyfélkapcsolatok
között szerepel az XDMCP, teljes
képernyõs és/vagy ablakos mód-
ban; a biztonságos és közvetlen
X; a biztonságos X bejelentke-
zés, teljes képernyõs és/vagy
ablakos módban; az RDP, szin-
tén teljes képernyõs és/vagy
ablakos módban; az xRDP,
beépített Ericom modullal,
mely lehetõvé teszi az észre-
vétlen együttmûködést a WTS
2000/2003-mal, illetve ingyenes
RemoteView terminálkiszolgáló-
ügynököt biztosít; az ICA, kiszol-
gáló- és alkalmazásböngészõvel;
az Ericom PowerTerm Emulator
csomag; a NoMachine NX
Client, mely az NX Server 1.3 és
1.4 támogatására képes; illetve
a natív Tarantella. A támoga-
tott Linux-terjesztések körét
a MandrakeLinux, a Fedora,
a Novell/SUSE és a Xandros
alkotja.
www.smartflextech.com
ConvertX SDK
A Plextor Corporation bejelentette
egy szabadon hozzáférhetõ,
a ConvertX videórögzítõ eszközök-

höz készült linuxos szoftverfej-
lesztõ készlet elérhetõségét.
A készlet segítségével az USB 2.0
felületre csatlakozó, hardveres
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 és
Motion JPEG tömörítésre ké-
pes Plextor ConvertX személyi

videófelvevõ készülékekhez
lehet alkalmazásokat készíteni. 
A linuxos fejlesztõi készlet támo-
gatja a Video for Linux 2 (V4L2)
és az Advanced Linux Sound
Architecture (ALSA) elõírásait.
A ma már elavultnak számító
Open Sound System (OSS) alapú
alkalmazások támogatását az
ALSA által biztosított OSS együtt-
mûködési réteg révén teszi lehe-
tõvé. Az új illesztõprogram, mely
immár 2.6-os rendszermagot igé-
nyel, nyílt és zárt alkalmazások-
ban egyaránt felhasználható kód-
részleteket tartalmaz, ezek alapján
a fejlesztõk remélhetõleg
könnyebben el tudnak indulni
munkájukkal.
www.plextor.com
ARCOS 4.0
A Plus Three, LP kiadta az
ARCOS 4.0-t – az alkalmazás
Linuxra, Apache-ra, MySQL-re
és Perl-re épül, célközönségét
az adománygyûjtõ szervezetek
adják. Az ARCOS alkalmas a tá-
mogatókkal kiépített kapcsolatok
kezelésére, az elektronikus leve-
lek és a kapcsolattartások köve-
tésére, az eseménykezelésre,
a csoportos kapcsolattartásra,
illetve internetes „tevékenység-
központ” fenntartására. Új szol-
gáltatás a továbbfejlesztett valós
idejû jelentéskészítés az adatbá-
zisok alapján, a nagyvállalati
szintû biztonsági mentés, illetve
a nagyobb és gyorsabb felhasz-
náló-adatbázis. Az ARCOS elekt-
ronikus hírlevél moduljával a fel-
használók számtalan különbözõ,
az adatbázisban tárolt szempont
szerint állíthatják össze a e-mail
címlistákat. A webes közzétételi
modul testreszabható támogatói
oldalak létrehozását és „mondd
el a barátodnak” oldalak létreho-
zását is lehetõvé teszi. Emellett
az e-mail és a webes közzétételi
modulokat összeépítették, így
a felhasználók óránként akár
kétmillió üzenet feldolgozását
is elvégezhetik.
www.plusthree.com
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