
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Ràdio: 'Des de la Xarxa' - Tests de velocitat d'accés a Internet - Sun intenta
llevar mercat a Microsoft mitjançant Linux (6085 lectures)
 Per Juan Francisco Lladó Sabater, Xisco (http://zigazaga.net/)
Creado el 18/09/2002 23:06 modificado el 18/09/2002 23:06

Una setmana més hem tengut programa a "Des de la Xarxa(1)"... i hem
xerrat una mica de tot.
Si voleu saber sobre els tests de velocitat d'accés a internet o sobre les
noves estratègies de Sun Microsystems enfront Microsoft, escoltau el
programa. :-)

Avui, i per motius diversos, no hem pogut comptar amb els nostres convidats habituals. Així i tot, hem intentat fer un
programa variat, amb una mica d'aquí i una altre mica d'allà. :-)
S'ha xerrat dels tests de velocitat(2) que l'AUI(3) ha muntat amb l'ajuda de diversos proveïdors d'allotjament, i també de
la nova estratègia de Sun Microsystems(4) per llevar-li mercat a Microsoft en el camp empressarial.
Tampoc han faltat les seccions fixes com la "Manoletada", o el nou espai musical, avui amb Norah Jones(5)...
Per cert, sabieu que Bill Gates ha estat pare de nou? Dissabte passat va tenir una nina. ;-)

Podeu escoltar la gravació del programa en Ogg Vorbis(6) al vostre ordinador... i a més, podeu accedir als programes
passats(1), també en el mateix format.
Recordau que el programa s'emet en directe cada dimecres, de 19:30h a 20:00h per Ràdio Jove, als 99,9MHz a
Mallorca i Eivissa, i als 102,7MHz a Menorca, o també en directe a través d'Internet(7).
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