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iPod Linux
Cinikusan mondhatnánk, az iPodot is
utolérte a sorsa: készült hozzá Linux-
terjesztés. Az iPod Linux állítólag
– a legújabb modellek kivételével –
könnyedén telepíthetõ, mindössze
5 MB tárhelyet igényel, és természete-
sen elérhetõen hagyja a készülék ere-
deti operációs rendszerét is. Legfonto-
sabb elõnye, hogy a gyári szolgáltatá-
sokkal ellentétben kiváló minõségû,
akár 16 bites, 96 kHz-es, sztereó hang-
felvételek készítését is lehetõvé teszi.
Az iPod Linux képes a JPEG, a GIF és

a BMP fájlok fekete-fehér megjeleníté-
sére, több egyszerû játékot, valamint
számológépet és naptárat is tartalmaz.
Fejlesztése jelenleg is folyik, hamaro-
san iPod-iPod hálózatok létrehozására,
Game Boy emulátor futtatására és
Doomozásra is alkalmas lesz. Fontos
megjegyezni, hogy az iPod Linux
hanglejátszási szolgáltatásának minõ-
sége az uClinux korlátai miatt egyelõre
elmarad az eredetitõl.
�www.ipodlinux.org

Kattintani tud? Plusz egy pont
A California State University segédrek-
tora, Lorie Roth fontos felfedezést tett:
attól, hogy a diákok mindennapjaik
során számtalan feladatra használják az
internetet, még nem feltétlenül képesek
az általa kínált lehetõségek valóban
hatékony kiaknázására. Bepötyögni
a bennünket érdeklõ téma kulcsszavait
a Google-be, elektronikus leveleket írni
ismerõseinknek, MP3 fájlokat töltögetni
– ezek kétségtelenül közelebb visznek
ahhoz, hogy megbarátkozzunk a szá-
mítógéppel, ugyanakkor nem hozzák
magukkal a megbízható információk
felkutatásának, illetve a talált adatok
ellenõrzésének képességét. Márpedig
ezek a képességek manapság ugyan-
olyan fontosak, mint a számolás, az
olvasás vagy éppen az írás képessége
– véli az egyetemi vezetõ. Éppen ezért
kidolgoztak és már „tesztelnek” is egy
tesztet, amellyel a diákok informatikai-
technológiai-olvasási képességeit,
összefoglaló néven Internet IQ-ját kí-
vánják felmérni. Az eredményeket ha-
marosan arra is fel kívánják használni,
hogy az egyetemre felvett, e tekintet-
ben társaikhoz képest lemaradóban
lévõ diákokat rövid továbbképzésre
küldhessék. A dolog fontosságát mi
sem jelzi jobban, mint az az adat, mely
szerint az amerikai diákok már évek óta
többet használják az internetet, mint
a hagyományos könyvtárakat.

Mint az úthenger
Alig fejezte be a brazil Conectiva felvá-
sárlását, illetve a névváltást, az ex-
Mandrakesoft Mandriva máris újabb

linuxos vállalatot olvasztott magába:
a Lycorist. Az amerikai székhelyû
Lycoris különösen felhasználóbarát,
elsõsorban asztali gépekre készített
terjesztéseirõl ismert, felvásárlása
valószínûsíthetõen – a Conectiva meg-
szerzéséhez hasonlóan – a piacszer-
zést szolgálja. A Lycoris terjesztései

Csere-bere az Operában
Az Opera Software bemutatta BitTorrent
ügyféllel ellátott böngészõjének elõze-
tes változatát. A 8.02-es Operát Win-
dows, Linux és Mac OS X alá tölthetjük
le, és ez az elsõ olyan böngészõ, amely
önmagában, külön ügyfélprogram nél-
kül teszi lehetõvé az egyenrangú fájl-
csere-hálózat használatát. Az Opera fej-
lesztõi ezzel veszélyes vizekre eveztek:
a program ilyen irányú bõvítése a fel-
használók körében ugyan népszerû
lehet, ám a jogvédelemért felelõs szer-
vezetek és a „komoly” cégek körében
aligha; a rajta folyó illegális zene-, film-
és programcsere miatt a kiadók és a ha-
tóságok az utóbbi idõben komolyan
felléptek a BitTorrent hálózat ellen.
�www.opera.com

Belekotyogók fóruma
A SourceLabs új – vagy inkább újabb –,
közösségi, nyílt forrású fejlesztési ter-
vezeteket összefoglaló webhelyet indí-

tott Swik névvel. A SourceLabs nyílt
forrású programokra alapuló tanács-
adói és támogatási tevékenységet vé-
gez, nyilatkozatuk szerint több ügyfe-
lüktõl is kaptak olyan visszajelzést,
miszerint nincs olyan webhely, ahol
teljes értékû megoldások összeállításá-
hoz kényelmesen lehetne nyílt alkal-
mazásokat gyûjteni. A többi hasonló
webhely közül a Swik azzal próbál
kitûnni, hogy Wiki jellegû eszközöket
biztosít a fejlesztõknek, akik a rend-
szeren belül tárolt tervezetek bárme-
lyikének adataiba belenyúlhatnak,
módosíthatják és frissíthetik azokat.
A hozzászólások azonnal meg fognak
jelenni a rendszerben, és a cég nem
fogja moderálni azokat – ez elsõ hal-
lásra veszélyes lehetõségnek tûnik,
de a SourceLabs tapasztalatai szerint,
néhány deviáns személyt leszámítva,
a közösség képes önmaga szabályozá-
sára. A webhely további szolgáltatása
lesz az RSS alapú értesítés az egyes
tervezeteket érintõ változásokról.
A Swik egyelõre kevesebb, mint ezer
tervezetet tartalmaz, ám a várakozá-
sok szerint a közeljövõben ez a szám
meredeken nõni fog.
�www.swik.net

Észak-Amerikában nagy népszerûség-
nek örvendenek, és széles körben
kaphatók mind dobozos formában,
mind számítógépekhez mellékelve.
A Mandrakesoft, mint emlékezetes,
tavaly tavasszal még csõdvédelembe
volt kénytelen menekülni, most vi-
szont minden jel szerint az elõre me-
nekülés és az agresszív terjeszkedés
stratégiáját választották – igaz, ebbe
is belebukott már néhány vállalat.
A Lycoris beolvasztása alighanem
könnyen ment, ugyanis az amerikai
vállalat is komoly gondokkal küzdött,
az utóbbi idõkben több fejlesztését is
meg kellett szakítania, illetve munka-
társainak számát is csökkentette. A fel-
vásárlás nyomán az eljövõ években
várhatóan különféle részeket fognak
átemelni a terjesztések között, majd
a cégek operációs rendszerei és szol-
gáltatásai fokozatosan összeolvadnak.
�www.mandriva.com
�www.lycoris.com
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A Linuxvilág hírszerkesztõje. 
Szabadidejét legszívesebben 
a barátnõjével tölti, szeret 
autózni és bográcsban fõzni. 

Beért az Nvu
Végre-valahára elkészült a nyílt forrá-
sú weblapszerkesztõ, az Nvu 1.0-s vál-
tozata. A hónapok óta béta változatok
formájában készülõdõ kiadás olyan is-
mert alkalmazások babérjaira tör, mint
a Microsoft FrontPage és a Macromedia
Dreamweaver. A WYSIWYG, vagyis
„amit látsz, azt kapod” jellegû szer-
kesztõ készítõi mindent meg is tettek,
hogy méltó vetélytársai legyenek
a nagyoknak, az Nvu 1.0 kiváló stabili-
tással és teljesítménnyel, beépített he-
lyesírás-ellenõrzõvel, CSS-szerkesztõ-
vel és kiterjedt súgóval rendelkezik,
szigorúan igazodik a HTML 4.01 és az
XHTML 1.0 szabvány elõírásaihoz, va-
lamint a lehetõ legtisztább kódot állít-
va elõ böngészõk széles választékával
biztosítja az együttmûködést. Az Nvu
1.0 több nyelven is elérhetõ, illetve
nemcsak Linux, de Windows, FreeBSD,
OS/2 és Mac OS X alatt is futtatható.
�www.nvu.com

GeForce 7800
A grafikus vezérlõk világában ma még
különlegességnek számító újdonságo-
kat hoz magával az NVIDIA hamaro-

san az üzletekben is megjelenõ GeForce
7800 GTX vezérlõje. Bár szolgáltatásai-
ban kevéssé fog különbözni a 6800-as
sorozat tagjaitól, felépítésében már
jóval fejlettebbnek mutatkozik náluk.
A lapka egyik érdekessége, hogy az
egyes részei képesek lesznek egymás-
tól eltérõ órajelekkel üzemelni, így pél-
dául a képpont- és a raszterfeldolgozó
430, míg a vertexkezelõ részegység 470
MHz-en üzemel. A mûszaki csemegék
iránt kevésbé fogékonyakat persze
nyilván inkább az érdekli, hogy az
alapórajel módosításával a másik órajel
is módosul, vagyis e tekintetben nem
kell a tuningolási lehetõségek elveszí-
tésétõl tartani. A 24 darab képpontfu-
tószalag, a 8 vertexfutószalag, a 300
millió tranzisztor és a jelenlegi csúcs-

Magmodell
A Software Revolution elkészült a 2.6-os
Linux rendszermag részletes, UML 2.0
alapú modelljével. Az összekapcsolt,

szabadon méretezhetõ, vektorgrafiku-
san ábrázolt elemekbõl – folyamatáb-
rákból, szerkezeti diagramokból, álla-
potgépekbõl, hívási táblázatokból, dön-
tési táblákból stb. – álló modell és a hoz-
zá tartozó szöveges leírások a rendszer-
mag minden fontosabb alrendszerét le-
fedik, ide értve a forráskódban található
mezõket és függvényeket is. A cég sze-
rint ez a Linux rendszermagról valaha
készült legteljesebb és legrészletesebb
modell; melyet egyébként egy SVG-
nézegetõ beépülõ modul birtokában
bárki szabadon böngészhet. A progra-
mozás iránt érdeklõdõknek érdemes
lehet akár csak kíváncsiságból belenéz-
niük, nagy kapufát nem lõhetnek vele.
� http://www.softwarerevolution.com/
jeneral/open-source-docs.html

Qt 4
Újabb mérföldkõhöz érkezett a norvég
Trolltech: elkészült ismert keresztplat-
formos fejlesztõeszközének, a Qt-nek
legújabb, 4-es változatával. A Qt 4 segít-
ségével összetett, ügyfél- és kiszolgáló-
oldali alkalmazásokat egyaránt lehet fej-
leszteni, a Microsoft Visual Studio .NET-
tel egybeépítve, illetve az új licencelési
módozat révén pedig a kereskedelmi,
windowsos alkalmazásokat készítõk is
könnyebben kihasználhatják lehetõsé-
geit. A Qt 4 új, nagyteljesítményû, szük-
ség esetén lecserélhetõ grafikus motort
kapott; kiterjesztették többszálú futtatá-
si képességeit; valamint javítottak a se-
bességén és a memóriakezelésén. A Qt 4
a GPL fejlesztések számára ingyenesen,
a kereskedelmi munkákhoz pedig fize-
tõs változatban máris elérhetõ, összesen
háromféle – Qt Console, Qt Desktop Light
és Qt Desktop – variációban.
�www.trolltech.com

modell GeForce 6800 Ultrához képest
mért 50 százalékos teljesítménybõvü-
lés pedig magáért beszél.
�www.nvidia.com
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