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Az Apple megkezdte iPod minikészülékeinek a szállítását. Az elõdjéhez képest feleakkora súlyú és méretû MP3lejátszó készülék 4 GB memóriával rendelkezik, s ezáltal körülbelül 1000 zeneszám tárolására alkalmas. A nagynak

csak a mini mellett mondható, körülbelül 150 gramm súlyú eredeti iPod kapacitása ugyanakkor megnõtt, a csúcsmodellt vásárlók immár 40 GB memóriával gazdálkodhatnak. Az új mini ötféle színben kapható, utcai ára 249 dollár, vagyis nagyjából 54 ezer forint.
 http://www.apple.com/ipodmini
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Mini iPod

Egy holland bíró ítélete alapján
a Lindows márkanév túlságosan
hasonlít a Windowsra, ezért a
Benelux államokban megtiltották
a használatát. Az ítélet azért is érdekes, mert a tengerentúlon mindezt
pontosan fordítva gondolták, ott úgy
vélik, hogy a windows szó – mint
„ablakok” – egyszerû köznév, amely
a Microsoft termékének megjelenése
elõtt is létezett és ismert volt. A maga
szempontjából mindkét bírónak igaza
van, hiszen az angol anyanyelvûek
számára az ablak hétköznapi szó, míg
a más nyelvet beszélõknek a windows
csak egy angol karaktersorozat, amely
az õ nyelvükön – eredetileg – nem
jelent semmit, ezért akár védjegyként
is kezelhetõ.

Linuxos zenei konferencia

Április 29. és május 2. között kerül
megrendezésre a németországi Karlsruhe városában a második Nemzetközi Linux Audio Konferencia. A rendezvényre a világ számos országából
érkeznek elõadók, az érintett gyártók
kiállításra kerülõ termékei pedig a
zeneszerzésrõl egészen a gyártásig
minden területre megoldásokat nyújtanak majd – ezek tudásáról koncertek, bemutatók során bizonyosodhatnak meg az érdeklõdõk. A konferencián való részvételhez elõzetes jelentkezésre nincs szükség.
 http://www.zkm.de/lad

Shavlik: központi folttelepítés

A Shavlik Technologies HFNetChkPro
terméke jó ideje elismert megoldás a
Windowsok frissítéseinek önmûködõ,
központi telepítésére,
ám most a cég egy
linuxos megoldást is meg kíván jelentetni. A Shavlik nemrég vásárolta fel a
Gibraltar Software-t, s az így megszerzett eszközök felhasználásával egy
ügynökalapú rendszert fognak kidolgozni. Ennek segítségével a helyi
hálózatok Linux alapú gépei rendszeresen lekérdezhetik a kiszolgálótól a
rendelkezésre álló foltok listáját, a kiszolgáló pedig ellenõrizheti, hogy az
ügyfeleken szükség van-e valamilyen
javítás telepítésére.
 http://www.shavlik.com
www.linuxvilag.hu

A tiltó határozatra válaszul a Lindows.com a Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban és Svédországban élõk számára új nevet vezetett be:
LinDash (nagyjából Linvonás), vagyis
Lin---s. A  http://www.lin---s.com
címen látható akasztófa-játékos rajz
nagyjából azzal egyenértékû, mintha
a Lindows.com képviselõje nyerítve
röhögne a bíró szemébe, hiszen tökéletesen kifejezi az amúgy nyilván jogszerû bírói döntés értelmetlenségét.
Hiába ugyanis a tiltás, ha a Lindows
márkanevet már mindenki ismeri,
„úgyis mindenki tudja, mirõl van
szó”, és az eredeti lindows.com címû
weboldal elérését sem akadályozza
semmi az említett országok lakói
számára. A termék értékesítését tehát
továbbra sem gátolja semmi; a legfontosabb piacon, az Egyesült Államokban pedig még a névhasználat kapcsán sem tudják akadályozni a
Lindows menetelését.
 http://www.lin---s.com
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