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Ki ne utálná azt, amikor legszebb
álmát szakítja meg az ébresztõóra
csörgése? Így lehetnek ezzel az aXbo

fejlesztõi is, akik ráadásul azzal is tisz-
tában vannak, hogy a mély álom nyújt
igazán jó pihenést a szervezetnek.
Akit eközben felkeltenek, az úgy fogja
érezni, mintha semmit se aludt volna.
Készítettek tehát egy csuklópántot,
amely viselõjének alvás közbeni moz-
gásából képes következtetni az illetõ
álmának mélységére, és a vele vezeték
nélküli összeköttetésben álló ébresztõ-
órával közli a keltés megfelelõ idõ-
pontját. A tulajdonosnak csak azt
kell megadnia, hogy mely idõszakban
kíván felkelni, ezt követõen már a ké-
szülék határozza meg az ezen belül
leginkább megfelelõ pillanatot. A fris-
sesség mindennapos érzése 50 ezer
forintért költözik be a hálószobánkba.
� www.axbo.com

Multimédiás CyberLink-Linux
A fõként
DVD-lejátszó
alkalmazásá-
ról ismert,

de más termékeket is kínáló Cyber-

Link bemutatta legújabb, Power-

Cinema Linux nevû termékét,
amellyel, mint állítják, otthoni szóra-
koztató központtá lehet alakítani egy
linuxos számítógépet. A PowerCinema

Linux – kellõ hardveres háttérrel –
az analóg és digitális tévé- és rádió-
adások vételére egyaránt alkalmas,
valamint kezeli a teletextes adásokat
és az elektronikus mûsorfüzeteket is.
A mindössze 10 másodperces indítási
és leállítási idejû program divatos,
3D-s kezelõfelülettel rendelkezik, ami
a távirányítós vezérlési lehetõséggel
párosítva a szórakoztatóelektronikai
készülékekéhez teszi hasonlóvá
a számítógép viselkedését. A széles
körûen testreszabható csomagot
jelenleg csak az eredeti készülék-
gyártók érhetik el.
� www.cyberlink.com

DB2 a népnek
Az IBM elérhetõvé tette a DB2

Universal Database Express Edition

DB2 Express-C, vagyis közösségi válto-
zatát. Az Express-C kiadás ingyenesen
letölthetõ az IBM honlapjáról, és a fej-
lesztõk arra is jogosultak, hogy saját
termékeik mellé csomagolva tovább-
adják a végfelhasználóknak.
Az Express változat természetesen
a nagyvállalati jellegû szolgáltatásokat
nem biztosítja, azonban így is képes
legfeljebb 2 db processzor és 4 GB me-
mória kezelésére, ami belépõ szinten
bõségesen elegendõnek tûnik. Az in-
gyenes DB2 Linux és Windows alatt,
32 és 64 bites gépeken futtatható.

Végleges SeaMonkey
A SeaMonkey Council bejelentette
a SeaMonkey internetes programcso-
mag 1.0-s változatát. A nyílt forrású,
a Mozilla Application Suite alapjaira
építkezõ csomag webböngészõt, levele-
zõprogramot, WYSIWYG stílusú web-
lapszerkesztõt és IRC-ügyfélprogramot
foglal magába. Természetesen az alkal-

Minden helyzetre

Raptor 766X jelzéssel két VGA-
kártyával ellátott hordozható szá-
mítógépet mutatott be az Xtreme

Notebooks.com. Az Intel 915 GM lapka-
készletre épülõ gép eleve tartalmazza
az Intel beépített grafikus vezérlõjét,
amely visszafogott teljesítményével
– mérsékelt fogyasztás mellett – kiváló-
an megfelel az irodai jellegû munkák
elvégzéséhez. Amikor pedig a szöveg-
szerkesztés és a táblázatgyártás véget
ért, és kezdõdik a játék, a másik vezér-
lõ, egy PCI Express felületû nVIDIA

6600 MXM veszi át a vezérlést.
A 15,4”-os, szélesvásznú kijelzõvel fel-
szerelt gép a vásárló kívánsága szerint
széles tartományban testreszabható,
akár 2,26 GHz-es Pentium M pro-
cesszorral és 2 GB memóriával is
megrendelhetõ. További érdekessége
a Silent Mode gomb, amellyel a beépí-
tett ventilátorok zaja mérsékelhetõ,
amennyiben a környezet így kívánja.
� www.xtremenotebooks.com

mazások jellege, mûködése nem sok
újdonságot tartogat azoknak, akik
már ismerik a Mozilla alapítvány által
a továbbiakban nem fejlesztett Mozilla
Application Suite-et, illetve a régebbi
Netscape Communicatort, az apróbb fej-
lesztések, javítások az õ számukra is tar-
togathatnak kellemes meglepetéseket.
� www.mozilla.org/projects/seamonkey
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MMeeddggyyeessii  ZZoollttáánn
(mz@rettesoft.hu)
A Linuxvilág hírszerkesz-
tõje. Szabadidejét legszí-
vesebben a barátnõjével
tölti, szeret autózni és
bográcsban fõzni. 

Összehúzták
Egy SRAM formájában elsõként az
Intelnek sikerült teljes értékûen
üzemelõ, 45 nm-es eljárással készült
lapkát elõállítania. A következõ gene-
rációs lapkák már ilyen eljárással ké-
szülnek majd – igaz, egyelõre a jelen-
legi, 65 nm-es csíkszélességgel készülõ
termékek is újdonságnak számítanak
az átlagfelhasználók körében, és maga
a cég is csak két gyárát tudta átállítani
erre a technológiára. A kisebb csíkszé-
lesség a jelenlegi lapkákéhoz képest
ötödakkora szivárgási áramot ered-
ményez majd, így fõként a mobil
készülékek kedvezõbb fogyasztásában
a kisméretû készülékek könnyebb
mûködtetésében, no és persze
a villanyszámlában jelent majd elõnyt.

Drót nélkül, áram nélkül
Két új, Power over

Ethernet-képes,
vagyis a tápellátást az
Ethernet hálózat kábe-
lén fogadó Wireless-G

hozzáférési pontot do-
bott piacra a Linksys.

A WAP54GP jelzésû készüléket beltéri,
míg a WAP54GPE jelû készüléket kül-
téri használatra ajánlják, illetve jelle-
gükbõl fakadóan olyan helyekre, ahol
a hozzáférési pont telepítésére ugyan
szükség van, ám az áramellátás kiépíté-
se túlságosan sok problémával járna.
A két új hozzáférési pont támogatja
a WEP és a WPA szabványt, továbbá ez
év elsõ negyedévének végére várható
az a belsõprogram-frissítést, amelynek
révén már a WPA2-t is ismerni fogják.
A kényelemért sajnos meg kell fizetni,
a kültéri WAP54GPE ára jelenleg
százezer forint körül alakul.
� www.linksys.com

Samba 4
Bemutatták
a Samba csomag
legújabb, 4-es
számot viselõ vál-

tozatát – egyelõre elõzetes jelleggel.
A windowsos fájl- és nyomtatószolgál-
tatások helyettesítését célzó csomag
LDAP-kiszolgálóval és Kerberos kulcs-
kezeléssel bõvülve immár az Active

Directory kiváltására is alkalmas
lesz, illetve képes lesz tartományi
felhasználókezelési szolgáltatások biz-
tosítására. Emellett további fejleszté-
sek is történtek, a Samba csomagba
beépítették a SWAT webes felügyeleti
eszközt, az új parancsfájl-készítési
felület révén Javascript alapú prog-
ramok is kapcsolatba léphetnek
a szolgáltatással, valamint új virtuális
fájlrendszeri funkciók is megjelentek.
A Samba fejlesztõi hangsúlyozzák,
hogy egyelõre elõzetes, például

A fa örök

Nagy a világ, a technokrata ízlés mel-
lett békésen megfér a konzervatívabb
formatervezés is. Kiváló bizonyítéka
ennek a holland Guido Ooms kínálata,
amely faágakba épített USB kulcsokkal
bõvült. A kulcsok ránézésre, göcsörtös-
ségük okán a mindennapi életben
kevésbé tûnnek praktikusnak, ám
ennyit – valamint 20 és 50 ezer forint
közötti árat – igazán megér a szom-
széd USB kulcsától való különbözõség.

Aki a praktikumot is szem elõtt kíván-
ja tartani, az inkább a Studio Leung
kínálatából válogasson. A kemény
fafajták mindig is minõséget sugalltak,
nosztalgikus alkatok esetleg gyermek-
kori építõkockáikat is felidézhetik
a szögletes fadarabokba épített USB-s
adattárolók láttán.
� www.oooms.nl

� www.studioleung.com

a nyomtatást nem is támogató válto-
zatról van szó, amelynek termelési
környezetben való használatát már
csak a véglegesítésig várható változta-
tások nagysága miatt sem javasolják.
� www.samba.org
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