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Cégvilág
Az IBM felhagy az Itaniumot
támogató linuxos fejlesztésekkel
Forrás: hwsw.hu
Az IBM felhagy az Intel Itaniumot támogató linuxos
fejlesztéseivel, és a jövõben elsõsorban arra összpontosít, hogy a nyílt forrású operációs rendszert saját
Power processzoraira igazítsa. Elemzõk szerint a lépés
az Intel és az IBM közötti kiélezõdõ verseny elõjele.
Ron Favali, az IBM szóvivõje az IDG-nek elmondta, hogy
a vállalat azért döntött a Linux itaniumos fejlesztésének
leállítása mellett, mert az Intel 64-bites processzora iránt
igen visszafogott a kereslet. „Jelenleg úgy gondoljuk,
hogy az Itanium egy tudományos projekthez hasonlít:
nincs piaca” – tette hozzá. A cégnek azok a fejlesztõi,
akik korábban az Itanium processzorokon futó Linux
finomhangolásán dolgoztak, immár az IBM Powert támogató linuxos projekteket segítik.
Az Intel természetesen nem ért egyet az IBM-mel.
Mint a processzorgyártó szóvivõje elmondta, az Itanium
iránti kereslet néhány vertikális piacon meghaladta
a várakozásokat, noha számadatokat nem említett.
Közlése szerint az Intel és a HP továbbra is teljes erõbedobással dolgozik a Linux Itanium-támogatásának
továbbfejlesztésén.

Linuxra épülõ mobiltelefonok
a Motorolától?
Forrás: hwsw.hu
A Motorola még az idén piacra dobja elsõ linuxos mobiltelefonját, amelyet a jövõben több hasonló készülék követ majd. Az amerikai mobiltelefon-gyártó a harmadik negyedévben mutatja be A760 készülékét, ami színes kijelzõt, digitális kamerát, videolejátszót, Java alkalmazásfuttatási környezetet és Linux operációs rendszert tartalmaz. Az A760 elõször Ázsiában lesz kapható, az Egyesült
Államokba és Európába csak késõbb érkezik meg.
„A Motorola A760 csúcskategóriás készülék, de a vállalat feltett célja, hogy alsóbb árkategóriás telefonjait is
Linux operációs rendszerre építse” – mondta Scott
Durschlag, a Motorola mobiltelefonokért felelõs részlegének üzletfejlesztési igazgatója. Durschlag szerint a
Linux azért jó választás, mert csökkenti a fejlesztési
költségeket és a fejlesztésre fordítandó idõt, ugyanis az
operációs rendszer már számos olyan elemet tartalmaz,
amelyet egyébként a telefon gyártójának kellene megírnia. A Motorola nem fejleszt saját Linux-változatot,
hanem a kifejezetten beágyazott eszközökbe szánt programokkal foglalkozó MontaVista Software termékét
használja majd.
Megkétszerezõdött a linuxos kiszolgálók
forgalma az USA-ban
Forrás: hwsw.hu
A Gartner Dataquest piackutató vállalat jelentése szerint
az Egyesült Államokban tavaly a negyedik negyedévben
közel megkétszerezõdött a linuxos kiszolgálók forgalma,
miközben a Unix-kiszolgálók piaca három százalékkal
visszaesett.
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A Gartner adatai szerint a negyedik negyedévben az
USA-ban 384,6 millió dollár értékben értékesítettek
linuxos kiszolgálókat, ami 90 százalékos növekedés a
megelõzõ év hasonló idõszakának 202,2 millió dolláros
forgalmához képest. Ezzel szemben a régió összes kiszolgálóértékesítései mindössze öt százalékkal növekedtek.
A legnagyobb növekedést a piacon az IBM érte el: a
linuxos kiszolgálók eladásából származó forgalma 159,9
millió dollárra nõtt a megelõzõ év megfelelõ idõszakának
75,6 millió dollárjáról. A második helyen a HP áll 80,2
millió dolláros eladással (ami éves szinten 81 százalékos
növekedésnek felel meg), míg a harmadik helyet a Dell
szerezte meg 77,1 millió dolláros forgalommal (ami 66
százalékos éves növekedést jelent). A piacra csupán
tavaly belépõ Sun 1,3 millió dollár értékben értékesített
linuxos kiszolgálókat a vizsgált idõszakban.

Kiszorít az XP – újabb eljárás
a Microsoft ellen
Forrás: terminal.hu
Az Európai Bizottsághoz újabb eljárási kezdeményezés
érkezett be a Microsoft ellen. A Computer and
Communications Industry (CCIA) szövetségébe tömörülõ
Sun Microsystems, AOL Time Warner, Oracle és Nokia
keresetet nyújtott be a brüsszeli Európai Bizottsághoz a
Microsoft ellen annak piaci fölényével való visszaélése
miatt. A vizsgálat megindítására vonatkozó kérelem
január 31-én érkezett be, melyben a fent említett cégek
azzal vádolják a redmondi székhelyû óriást, hogy a Windows XP operációs rendszerébe beépített szolgáltatások
miatt a versenytársak kiszorulnak az adott területekrõl.
Az EU versenypolitikai ügyekért felelõs szerve alapos
vizsgálat alá kívánja vetni a panasztételt, ugyanis a
brüsszeli Bizottság már azt is szabályellenesnek tartotta,
hogy a Microsoft Windows 2000 operációs rendszerébe
beépítette a Media Playert.

A közbeszerzési pályázat nyertesei
Az Axelero Internet és a GTS Datanet gyõzelmével zárult
le az MKGI által kapcsolt távbeszélõ-hálózati internetszolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás.
Az Axelero Internet a Miniszterelnökség Közbeszerzési
és Gazdasági Igazgatósága által kiírt tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán keretszerzõdést kötött 1010
költségvetési intézmény számára nyújtható korlátlan,
alapszintû kapcsolt vonali internetszolgáltatás
értékesítésére.
A keretszerzõdés megkötését követõen az Axelerótól
a költségvetési intézmények közvetlenül rendelhetnek
meg, összesen 16 ezer telefonos internethozzáférést,
amelyek havidíja egyenként bruttó 1499 forint. Az érintett költségvetési intézmények, így többek között az IHM
(Informatikai és Hírközlési Minisztérium) is jogosultságot
szerzett arra, hogy akár belsõ használatra, akár más
programjaihoz e keret terhére vásároljon internetszolgáltatást.
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