
Lapzárta után
Az IBM nyerte a Kormányzati Portál

megvalósítására kiírt pályázatot

Az IBM nyerte meg a Kormányzati Portál
elsõ szakaszának megvalósítására kiírt
pályázatot. Az IBM Magyarország Kft.
olyan magyar tulajdonú cégekkel – Webigen
Rt., IQSoft Rt., MÁV Informatika Kft. –
együtt pályázott, amelyek szintén jelentõs
államigazgatási referenciákkal rendelkez-
nek, és az általuk vállalt feladatok területén
már korábban elismerést vívtak ki. Egyes
feladatok elvégzésére olyan sajátos terüle-
teken tapasztalatokat szerzett cégeket is
bevontak, mint az Interface Kft.

Csúszik a FreeBSD 5.0
Jordan Hubbard augusztus 30-i bejelentése
alapján a FreeBSD 5.0 tervezett megjele-
nési ideje 2002. november 1-je lett. Az ere-

deti idõpont 2001
novembere volt,
így a „nagy mû”

még karácsony
elõtt elkészült
volna, de sokan

túl korainak talál-
ták a kibocsátást. A rend-

szerbe így be tudják építeni a Julian

Elischer által készített KSE-foltokat is,
melyek a következõk:
• SMPng, következõ nemzedékbeli

többprocesszoros feldolgozás,
• KSE rendszermag-ütemezõ,
• teljes támogatás több új felületre,

például a PowerPC-re, a SPARC64-re
vagy az IA64-re (Itanium).

Ez a tizennégy hónap nyereség valószínûleg
kiforrott, nagy teljesítményû és megbízható
rendszert fog eredményezni.
A 4-es sorozat továbbra is változatlan üte-
mezéssel (igaz, kisebb-nagyobb csúszások-
kal) jelenik meg. 2001. szeptember nyolca-
dikán látott napvilágot a 4.4-es változat.
� http://www.freebsd.org

VMWare 3.0
A VMWare 3.0-s próbaváltozata már elérhetõ
és letölthetõ. A VMWare olyan virtuális szá-

mítógépet nyújtó
program, mely-
nek gazda operá-

ciós rendszere lehet Linux, Windows NT,
2000 és XP. Újdonságai a következõk:
• 2.4.x rendszermag-támogatás egészen

a 2.4.7-esig,
• USB-eszközök,
• DVD-ROM kezelése,
• CD-írók támogatása,
• SCSI-támogatás, lapolvasók, valamint

szalagos egységek kezelése,
• 128 GB-os merevlemezrészeket támogat

az IDE-felületen, SCSI-csatolón pedig
256 gigásat.
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Debianról BeOS-használóknak
Az alábbi címen a szerzõ a BeOS-haszná-
lókat szeretné bevezetni a Debian/GNU
Linux használatába, ezzel is segítve számuk-
ra az átállást. A telepítésen túl a ReiserFS,
a biztonság, a frissítés, az X11, a KDE, a
KOffice és más fontos, hasznos programok
használatával és karbantartásával ismertet
meg bennünket. Az az olvasó, aki szorgal-
masan végigrágja magát ezen az olvasmá-
nyon, közelebbi kapcsolatba kerül a Debian
különleges filozófiájával, és megszerezheti
a kellõ gyakorlatot a rendszer könnyed hasz-
nálatához. Minden linuxosnak a figyelmébe
ajánlom (csak angol nyelven érhetõ el).
� http://tinyplanet.ca/pubs/debian/html/

book1.html

Delphi 6
A Delphi 6 a korábbi Delphi-változatok elõ-
nyeinek és az eddigi irányvonalnak a megtar-
tása mellett a legújabb fejlesztéseket használja
fel. A Delphi 6 windowsos RAD-eszköz,
amely legújabb jellemzõivel kiváló alapot
nyújt e-Business-alkalmazások létrehozására.
A Delphi 6 nyitott felépítéséhez új eszkö-
zök, új összetevõk kapcsolódnak, és új
operációs rendszerek használatára is lehetõ-

ség nyílik, melyek között természetesen
a Linux is szerepel. A Delphi 6 az új web-
szolgáltatásokat és elosztott alkalmazásokat
egyaránt támogatja, akárcsak az összes
létezõ ipari szabványt (mint XML, SOAP,
WSDL, XLS), valamint egyre nagyobb
figyelmet szentel a webszolgáltatásokra
épülõ, más cégek által kifejlesztett felületek
támogatására is, úgymint Microsoft .Net és
BizTalk, továbbá Sun Microsystems ONE.
� http://www.borland.hu

tetést” – olvashatjuk a BedOS honlapján.
� http://winbeos98.km.ru
� ftp://ftp.km.ru/pub/v01/Soft/

System/BedOS72214-1.exe
� ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/

winsite/win95/misc/BedOS72214-1.exe
� ftp://ftp.univie.ac.at/mirror/WinSite/win95

/misc/BedOS72214-1.exe 

BedOS
Oroszországból érkezik az olcsó Windows?

A BedOS mindenképpen figyelemre méltó
kezdeményezés. „A legjobb részeket foglalja
magában a Windows 95, Memphis, Windows
98, Windows ME operációs rendszerekbõl.
Ennek hatására olyan gyors, mint a Win-
dows 95 és megbízhatóbb, mint a Windows
ME. Teljesen kicserélték a multimédia-rend-
szert, melynek a Jet Audio az alapja. Tele-
pítéséhez a gépünkön egy már meglévõ
Microsoft-rendszer szükséges, ami lehet pél-
dául Windows 95 OSR2, Windows 98 vagy
Windows ME. Mivel külön rendszerkönyv-
tárai vannak, a Windowszal nem zavarják
egymást. Tartalmaz néhány Microsoft-össze-
tevõt is. A telepítés után a Windows eltávolí-
tásakor is teljes értékû operációs rendszer áll
s rendelkezésünkre. A BedOS letölthetõ
shareware-ként, korlátozás nélkül használ-
ható, ötven dollárért pedig eltüntethetjük az
indításkor megjelenõ shareware-figyelmez-
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