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Hír-lelõ

Körösztös Anita 
(Korosztos.Anita@
linuxvilag.hu) A Linuxvilág
marketingfelelõse. Nem olyan
rég csöppent bele a Linux
világába, azóta lelkesen fog-

lalkozik vele. A barátaival töltött idõt tartja
a legfontosabbnak és lelkesedik a vízi- és
téli sportok iránt is.

IBM – Nyárköszöntõ party
Az IBM júniusi Nyárköszöntõ összejöve-
telén mutatta be az IBM eServer pSeries
620-as és 660-as sorozatát. Az új termékek-
kel tulajdonképpen a tavaly megjelent
RS/6000 F80/H80 típusokat váltották fel.
A változást a nagyobb teljesítményû RS64-IV
processzornak, a kétszeres memóriának és
a hetven százalékkal nagyobb OLTP teljesít-
ménynek köszönhetõen hozta.

A bemutatón szó esett az AIXL-rõl, melynek
már a neve mutatja (L), hogy linuxos alkal-
mazások is futtathatók rajta. Az AIX új
nemzedéke az 5L-változat, mely a legújabb
unixos módszerek ötvözete, s ebbõl követ-
kezik linuxos irányultsága is. A rendszert
a SuSE és a RedHat is támogatja. AIX 5L
jellemzõi a következõk:
• 64-bit Unix operációs rendszer

(POWER és IA-64 processzorokra),
• TCP/IP és webkiszolgálási újdonságok,
• új RAS képesség,
• 24/32-processzoros támogatás egészen

96 GB memóriáig,
• Java V1.3.0 JDK és futtató.

Linuxos irodai gép
Kezdõ vállalkozásoknak éppen annyira nagy
anyagi áldozatot jelent a számítógép beszer-
zésén túl a jogtiszta programok és az operá-
ciós rendszer megvásárlása, mint a már
meglévõ vállalkozások bõvítése. Erre kínál
megoldást a TOP Computer Kft. a DTK
Abacus számítógépcsaláddal, melynek
tagjait elõre telepített Linuxszal és ingyenes

StarOffice irodai csomaggal értékesíti.
Az így elõkészített számítógép beállítás után
azonnal alkalmas internetezésre, levelezésre,
szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, tehát
mindenre, amire egy irodában csak szükség
lehet. A Linuxnak köszönhetõen könnyedén
alakítható ki belõlük biztonságos nagytelje-
sítményû helyi hálózat. Nagyon változato-
sak a számítógép-összeállítások: a Celeron
700-as processzortól a Pentium III-as pro-
cesszorokon keresztül akár AMD procesz-
szorral is kérhetjük a gépeket, memória-
méretük 64–128 MB-ig, merevlemezük 
10–20 GB-ig választható, kérésre természe-
tesen egyéni igényeket is kielégítenek.
A számítógépek három év teljes körû jótál-
lással rendelkeznek.
� http://www.topcomputer.hu

SuSE 7.2 magyar változat
A SuSE Linux hazai képviselete június
végén piacra dobta a SuSE Linux 7.2-es
magyarított változatát. Ez számos új kiala-
kítási, teljesítménybeli, biztonsági és multi-
médiás újítást tartalmaz. A KDE 2.1.2
grafikus munkakörnyezetre épül, amelynek
központi eleme a Konqueror böngészõ – ez
tulajdonképpen böngészõ és fájlkezelõ egy-
ben. A program támogatja az összes ismert
webformátumot, többek között a Flash,
a RealAudio és a RealVideo médiaformátu-
mokat is. A biztonságos internetes banki
ügyintézés (tranzakciók lebonyolítása)
érdekében az SSL (Secure Socket Layer)
biztosítja a védelmet. A grafikai felületet
kedvelõk számára az Xfree86 4.0.3-as válto-
zat számos kényelmi szolgáltatást nyújt.
Az újdonságok között még megemlíthetjük
az MP3-lejátszókat, a dobgépet, a MIDI bil-
lentyûzetet-programot és a sokrétû audio-
video szerkesztõstúdiót, melyek szintén
helyet kaptak a csomagban. A program
ingyenes frissítésével sem lehet sok gon-
dunk, mivel a SuSE YOU állandó elérésû
frissítõ néhány egérkattintás után önmûkö-
dõen gondoskodik róla. A 7.2-es telepítése-
kor a SuSE lehetõséget kínál személyes
tûzfal kialakítására, sõt még a vírusoktól
sem kell tartanunk az AMaViS (A Mail
Virus Scanner) használata mellett. A fájlként
csatolt titkosított fájlrendszer (loop mounted
crypto file system) módszer segítségével
bizalmas adatokat is tárolhatunk. A követ-
kezõ változat elõreláthatólag 2001 õszén
jelenik meg a boltokban.
� www.linuxvilag.hu

Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@
linuxvilag.hu) a Linuxvilág 
hír- és CD-szerkesztõje,
valamint a www.linuxvilag.hu 
tartalomfelelõse.

Irány a Terasz!
Egy fiatal csapat elképzelése alapján készült
el a Terasz.hu internetes portál. Ez azonban
csak elsõ pillantásra hasonlít a többire, mert
megtalálhatók rajta a szokásos témakörök:
hírvilág, magazin, enciklopédia, linkajánló,
chat és fórum, sõt még internetes áruházban
is vásárolgathatunk. A terasz viszont túllépve
a ma már alapszolgáltatásnak számító tárgy-
körökön, számos fiatalos hangvételû újdon-
sággal lep meg bennünket. A mûvészeti
oldalra kattintva híres színészek elõadásában
hallgathatunk verseket vagy szemezgethetünk
az érdekes válogatásból. Játszhatunk az álom-
tõzsdén, ahol a részvények helyett termékek-

kel, szolgáltatásokkal, élõlényekkel, szemé-
lyekkel vagy fogalmakkal kereskedhetünk.
Érdemes ellátogatni ide, és üzleti érzékünk
vizsgájának helyszínéül nem a BUX-ot vá-
lasztani. Próbára tehetjük tippelõ képességün-
ket az ÁlomPC játékban, melyben a Terasz
irodájában használt monitorok típusát talál-
hatjuk ki. Az ingyenes játékokon túl fizetõs
változatot is terveznek, ahol már értékes
nyereményekre számíthatunk. Az irodában
elsõsorban a fejlesztõk gépein és a kiszol-
gálókon használnak Linuxot, ezek közül is
a Debian- és a SuSE-változatokat futtatják.
� http://www.terasz.hu
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