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Láttuk-hallottuk

�
riára és 4,5 MB tárhelyre lesz
szüksége. A windowsos beé-
pülõ modulok idõnként sajnos
meglehetõsen sok erõforrást
igényelnek, ha CrossOver alatt
futtatjuk õket. A CodeWeavers,
amely jelentõs hátteret jelent
a Wine számára, képes olyan
megoldást biztosítani, amellyel
beágyazott alkalmazások
futtathatók Linux alatt, a Wine
segítségével, valamint közvet-
lenül is át tudja ültetni az alkal-
mazásokat Linux alkalmazásfej-
lesztõi felületekre.
� http://www.codeweavers.com
Az Earthlink kutató-
és fejlesztõcsoportja
A csoport egy nyílt szabvá-
nyokra épülõ, jármûvek számára
készített helymeghatározó tele-
matikai felület mintapéldányát
mutatta be, amelyet közlekedési
alkalmazások bemutatására,
valamint arra terveztek, hogy
tanulmányozni lehessen a
linuxos alkalmazások és inter-
netes megoldások használatát gépjármûvekben, vala-
mint távoli hibafelderítõ, m-kereskedelmi és helyzetfüggõ
alkalmazások megvalósíthatóságát és hatékonyságát.
Az Earthlink egy pályázatot is kiírt a Linux, az XML,
a Java, a vezeték nélküli és a webes alkalmazások
fejlesztõi számára. Elég egy jó ötlet, és máris valamelyik
érdekes gépükkel játszadozhatunk.
� http://www.research.earthlink.net
Embedded Linux Consortium
Az ELC bejelentette, hogy a közelmúltban számos új
taggal bõvült, köztük található a Future Sound Technolo-
gies, az Intel Corporation, az American Megatrends, Inc.,
az Aleph One, Ltd. és a Vibren Technologies is. Az ELC
honlapján található lista szerint jelenleg 68 vállalati tagot
számlálnak (36 igazgatási és 32 támogató). Fontos apró-
ság a hírek zuhatagában, hogy az ELC igazgatótanácsa
nemrég elfogadta az ELC szabályzatának azon módosí-
tását, amelynek értelmében a szervezet a jövõben
szellemi tulajdonnal is rendelkezhet. Ezzel szabaddá vált
az út afelé, hogy az ELC beágyazott Linux-szabványokat
fejlesszen ki, és engedélyeztessen mások számára.
� http://www.embedded-linux.org
Embedded Linux Journal
A LinuxWorld nyitásának napján az ELJ kihirdette az
elsõ beágyazott Linux tervezési verseny gyõzteseit.
A gyõztesek Costa Ricába utazhatnak, minden költségü-
ket a szervezõ állta.
� http://embedded.linuxjournal.com

Empower Technologies
Az Empower bemutatta új LinuxDA nevû „Linux-
frissítését” Palm III és V készülékekhez. Úgyszintén
bejelentették, hogy a LinuxDA használati jogát

megvette két, a Palmokkal
egyenértékû készülékeket gyártó
tajvani vállalkozás: az Elitegroup
Computer Systems és az APlux
Communications.
� http://www.linuxda.com
Hewlett-Packard Company
A Hewlett-Packard jelentõs
beágyazott Linux cselekvési tervet
jelentett be a LinuxWorld rendez-
vény kapcsán. A bejelentés szerint
a Linuxot választották az összes
jövõbeni HP-fejlesztésû eszköz
operációs rendszeréül. A HP beá-
gyazott Linux-rendszerének neve
Chai-LX. A HP bemutatta új Digital
Entertainment Center hangrend-
szerét is, amely x86-os típusú
processzort tartalmaz, és beágya-
zott operációs rendszerként
Linuxot futtat.
� http://www.hp.com/linux

IBM
Az IBM alphaWorks új, kísérleti TechMobile fejlesztését
mutatta be, egy módosított Ford Explorer 2002 Limited
Edition terepjárót, amelyet Linuxot használó, különféle we-
bes alkalmazásokat futtató számítógépekkel szereltek fel.
A bemutató során egy egyszerû felhasználói felülettel és
Bluetooth-kapcsolattal rendelkezõ zsebtitkárról vezérelték
a gépkocsi fényszóróit, ajtózárait és indítómotorját. A ren-
dezvény különbözõ pontjain további, a beágyazott Linux-
szal kapcsolatos mûszaki megoldásokkal lehetett talál-
kozni az IBM háza tájáról, így például DB2 adatbázisokkal,
VisualAge Micro Edition (a MontaVista standján) és
Embedded ViaVoice (szintén MontaVista) fejlesztésekkel.
� http://www.alphaworks.com
Kapcsolódó cím
� http://www.empowerthechnologies.com

Rick Lehrbaum
(rick@linuxdevices.com) hozta létre
a LinuxDevices.com „beágyazott
Linuxok portálját”, amely nemrég
visszatért alapítójához, miután az
LLC a Device Forge-ot. Rick 1979 óta

foglakozik beágyazott rendszerek fejlesztésével.
Társalapítója az Ampro Computersnek, alapító tagja
a PC/104 Consortiumnak, és fontos szerepet
játszott abban, hogy elindulhatott az Embedded
Linux Consortium.

Egy Bluetooth-
kapcsolattal
rendelkezõ zsebtitkár
vezérelte az autó
fényszóróit, ajtózárait
és indítómotorját
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