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Újabb IP-telefonok aCisco kínálatában
A Cisco Systems új IP-
telefonokat – szám sze-
rint hármat – jelentett
be. A Cisco 7920-as
jelzésû mobil telefon-
készülék 802.11b szab-
vány szerinti vezeték
nélküli hozzáférési
pontokon keresztül
továbbítja a beszélgetéseket,
így elsõsorban olyan helyeken tehet jó
szolgálatot, ahol a munkatársak egy-
mástól távol, szétszórtan végzik a
munkájukat.
A 7902G és 7912G készülékek asztali
használatra készültek. Szabványos
ethernethálózathoz csatlakoznak, és
minden olyan szolgáltatást biztosítani
tudnak, amit egy általános irodai tele-
fontól a használója elvár: hívásismétlés,
hívásátadás, hívásvárakoztatás, konfe-
renciahívás stb. Mindkét készülék egy
telefonszámot kezel, beállításaik TFTP-
protokollon keresztül frissíthetõk, vala-
mint a DHCP-protokollt is támogatják.
A Cisco ugyanakkor további telefonos és
egyéb terméket, bõvítést, alkalmazást is
bejelentett.
� http://www.cisco.com

Windows helyett CrossOver
A CodeWeavers lassan új nevet is
kereshet a 2.0-sá érett CrossOver Office-
nak. A Linux–Microsoft-barátságot 
– több fontos windowsos alkalmazásnak
Linux alatt is futtat-
hatóvá való tételével
– szorgalmasan ápoló
program ugyanis a
Microsoft Office XP
összetevõi mellett
(az Outlookot kivéve)
már az Adobe Photo-
shop 7-es változatát és az Accesst is
támogatja. Az új változat immár a japán,
kínai és koreai nyelvû alkalmazásokat is
futtatja, újabb hatalmas piacokat nyitva
meg a CodeWeavers elõtt. Az új változat
az összes nagyobb terjesztést támogatja,
ára 55 dollár.
� http://www.codeweavers.com

Játékra fel!
A Lycoris és a TransGaming összefogá-
sának eredményeként a játékosoknak
többé nem kell ráfanyalodniuk a Win-
dowsra – állítja a két cég. A közösen
megjelentetett GamePak egyrészt öt
nyílt forrású, kifejezetten a Desktop/LX
operációs rendszerhez igazított, új han-

gokkal és grafikával
feljavított játékot,
másrészt egy hónap-
nyi WineX-elõfizetést
foglal magában.
A szintén most meg-
jelent WineX 3.0 révén
több mint 250 win-

dowsos játék futtatható Linux alatt is,
köztük olyan sikeres programok is, mint
a Battlefield 1942, Medal of Honor vagy
a SimCity 4 – természetesen ezeket már
külön kell megvásárolni.
� http://www.lycoris.com
� http://www.transgaming.com

Újabb linuxos PDA
Mindentudó linuxos zsebtitkárt mutatott
be a japán PalmNet. A készüléket állító-
lag cégeknek fejlesztették, amit további
szolgáltatásokkal kiegészítve és testre-
szabva majd a saját nevük alatt dobhat-
nak piacra. A tenyérnyi mindenes nem-
csak elektronikus noteszként, de mobil-
telefonként és digitális kameraként is
használható, illetve vezeték nélküli
hálózati kapcsolatot is képes teremteni.

Ínyenceknek: PlexWriter Premium
A Plextorra nem jellemzõ, hogy naponta
jelentetne meg újabb és újabb terméket,
ám az ilyen ritka pillanatok annál több
érdekességet tartogatnak. Nincs ez más-
képp a legújabb PlexWriter Premium
CD-íróval sem, ami 52×-es írásra, 32×-es
újraírásra és 52×-es olvasásra képes.
A meghajtóhoz mellékelt PlexTools se-
gédprogrammal különleges, a Plextor
meghajtóját egyedivé varázsoló lehetõ-
ségek egész sorát aknázhatjuk ki.
• SecuRec: a lemezek jelszóval

védhetõk.
• GigaRec: egy 700 MB-os lemezre

1 GB anyagot lehet rögzíteni.
• Q-Check: írás után ellenõrzi a lemez

minõségét és esetleges hibáit.
• Silent Mode: a tálca mozgatásának,

a lemez felpörgetésének és olvasá-
sának sebessége – és ezzel zajossága
is – szabályozható.

• VariRec: a lézersugár energiája
állítható, így a zenei felvételek is
kiváló minõségben rögzíthetõk.

A meghajtó ATAPI-felületre illeszkedik,
a gyorstár-alulcsordulások ellen 8 MB
memóriával védekezik. Ára 30 ezer
forint körül alakul majd.
� http://www.plextor.com

Nosztalgiázó Verbatim
A Verbatim új „vinil” CD-lemezeire – ame-
lyek a régi bakelitlemezek világát idézik –
tintasugaras nyomtatóval is nyomtatha-
tunk. Nosztalgialemezeket eddig is
gyártott a Verbatim, ám a lemezek felü-
letére – erre alkalmas felület, címke hiá-

nyában – eddig nem
lehetett nyomtatni.

A 80 perces CD-ket,
amelyek
minden te-
kintetben
a régi leme-

zeket idézik 
– még barázdákat

is találunk a felületü-
kön –, elsõsorban azoknak ajánlják, akik
régi felvételeiket korszerûbb, a lejátszások
alkalmával nem sérülõ adathordozóra
szeretnék másolni. A nem csak zene
tárolására alkalmas lemezek nyomtatható
címkéjüknek köszönhetõen egyedi meg-
jelenéssel ruházhatók fel, és jól felhasz-
nálhatók céges anyagok, egyedi összeállí-
tások, bemutatók terjesztésére is. A Ver-
batim normál lézerlemezeihez hasonlóan
ellenállnak az UV-sugárzásnak, a karcolá-
soktól pedig kettõs védõréteg óvja õket.
Az élettartam-garanciával kapható leme-
zek ára – 50-es csomagban – 50 dollár.
� http://www.digitalvinylcdr.com

Linuxos kiszolgálók Opteron processzorokkal
Az AMD új, 64 bitesprocesz-
szoraitól hangos a fél szak-
mai 
világ, 
a különféle cégek egymás sarkát taposva
jelentik be, hogy támogatják az Opteron
lapkák használatát. A kifejezetten Linux
alapú megoldásokat szállító Penguin
Computing sem marad ki a sorból, Altus
1000E kiszolgálóival az AMD legújabb
termékének sikerébõl próbálja kihasítani
a maga hasznát. Az állványba szerelhetõ
gépeket kifejezetten fürtökben való
használatra kínálják, erre utalnak az
összeállítás adatai is. Az 1 egység magas
gépházba kettõ 200-as sorozatú Opteron
processzor és legfeljebb 16 GB DDR
RAM kerülhet. A gépeket lemezek nélkül
is lehet rendelni, kettõs gigabit ethernet-
csatolóval bírnak, esetleges bõvítésüket
pedig PCI-X foglalat segíti. A cég három-
éves garanciával kínálja kiszolgálóit,
amelyekre elõtelepítik a SuSE Enterprise
Server 8 64-bites változatát.
� http://www.penguincomputing.com

Magát az eszközt a koreai IMRI fejlesz-
tette, operációs rendszerét pedig a
Pekingi Mûszaki Egyetemen állították
össze. Hasonló játékszert a Sony is kínál,
ám kisebb tudással és drágábban. A kö-
rülbelül 560 dolláros árú készülék ope-
rációs rendszerét egy nonprofit szer-
vezet segítségével nyilvánosan is
elérhetõvé fogják tenni.
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