Láttuk-hallottuk

visszaállítása órákig, netalán napokig tartó leállást, a
szolgáltatás kiesését eredményezi. A HP több olyan
garanciakiterjesztést is kínál gépeihez, amelyek révén a
kiesés idõtartama jelentõsen csökkenthetõ, ezek közül
– tájékozódásom eredménye szerint – hazánkban kettõt
vásárolhatunk meg.
Az egyik lehetõség, hogy a HP karbantartója felárért
négy órán belül megjelenik, és megkezdi a gép javítását,
feltéve, hogy munkanap van, és még beleférünk a munkaidõbe. Elõzetesen telefonon kérdeznek ki minket a
hibajelenségrõl, így a megfelelõ alkatrész cseréje azonnal megtörténhet, és a kiszolgáló jó eséllyel újra mûködhet. A szolgáltatásért körülbelül 110 ezer forintot kérnek
áfával együtt.
A másik ajánlat másnapi kiszállást ígér, ám ha jól értettem, nem csak munkanapokon. Erre utal magasabb,
160 ezer forint feletti ára. Mindkét szolgáltatás három
éven keresztül vehetõ igénybe.
Elsõ, sõt, még második hallásra is magasnak tûnnek
ezek az árak, ám nem szabad elfeledkezni arról, hogy
nemcsak a gép javításáról van szó, hanem az alkatrészek cseréjérõl is. A szerelés egy rendszergazdának
aligha okozna gondot, ám adott esetben az alkatrész
beszerzése annál inkább. És még egy fontos szempont:
ha bármilyen gond akad, másra tudunk mutogatni.
A Toptools a HP általános eszközfelügyeleti programja.
Segítségével az asztali gépek hõmérsékletétõl kezdve
egészen a nyomtatók állapotáig rengeteg dolgot felügyelhetünk – akár egészen nagy hálózatokban is. Az eseményeket és állapotadatokat ügynökök segítségével gyûjti
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be a hálózatról – ilyen ügynököket azonban sajnos csak
a különféle Windows-változatok alá kínálnak. Elõnye viszont, hogy képes együttmûködni a nagy felügyeleti
rendszerekkel, így a HP OpenView Network Node Manager, a Microsoft SMS, a CA Unicenter TNG, az IBM Tivoli
Enterprise Management és Tivoli NetView termékeivel.
A CD-k tartalma:
az elsõ lemezen
HP Toptools Device Manager
HP Web Jetadmin
Device Agents

a második lemezen
HP Toptools for NNM
(NT, Unix, Solaris)
HP Toptools for Microsoft SMS
HP Toptools fo Unicenter TNG
Adatok

E-mail:  http://www.hp.hu/vevoszolgalat/vevo.asp
 http://www.hp.hu
Medgyesi Zoltán (mzx@axelero.hu)
a BMGE 24 éves informatika szakos hallgatója.
Szabadidejét legszívesebben a barátnõjével tölti.
Szeret autózni és bográcsban fõzni. A Linuxot hat
éve ismeri, de még nem volt lelkiereje,
hogy áttérjen rá. A Linuxvilág magazin
hírszerkesztõje.

Vajon hány haiku születik még, mire ráununk?
E heti jelöltünk „A hét szabad programja” címre a
 http://www.oblomovka.com/code/haiku/haiku. Ez egy
olyan Python-parancsfájl, amely „véletlen” haikukat, azaz
17 szótagos mondatokat keres bármilyen szövegfájlban,
ahogy mi is tettük az LDP HOWTO (HOGYAN) leírásokkal
még valamikor 2000-ben. Egy Linux levelezési lista a
következõ haikukat tartalmazta (figyelem: a fordítások
már nem 17 szótagból állnak):
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•
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•

Nos, a Junkbusterrel nem tudom megnyitni, de
minden bizonnyal csodálatos.

Inkább lerágom a lábam, minthogy még egyszer
Netscape webkiszolgálót használjak.

Solarisos pelenkások és lükék: a /opt/foo fájl
helyesen /usr/lib/foo, a mindenségit!

Az Orinoco hatósugara messze a legnagyobb, és
nagyon jó vezérlõ van hozzá.
Bush irodalmi mûvek iránti rajongása igen fiatal
korában megmutatkozott.

www.linuxvilag.hu
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Hinned kell nekünk. Nincs más választásod.
INTERAKTÍV SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS.

Nielsen soha életében nem tervezett semmi szépet.

A székesegyházban a fenntartott helyek egy része le
van nekünk foglalva.

Még Richard Stallman is (haiku)költõ, csak nem tud róla.
Ez a haiku a  http://gnu.org webhelyrõl származik, és
a védjegyes programok által okozott gazdasági kárra
vonatkozik:
„Egyvalaki szert tesz egy dollár haszonra, miközben
kétdollárnyi értéket pusztít el.”
E havi jelöltünk „A hónap szabad programja” címre a
mencal menstruációs naptár, amely nagyon hasonlít a
Linux programnaptárához. Mindössze annyi a különbség,
hogy a mencalban bizonyos napok piros színnel jelennek
meg:  http://mencal.kyberdigi.cz/english.html
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