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Láttuk-hallottuk

Az MSI kelet-európai körútja részeként február 20-án
Budapesten is bemutatta saját és stratégiai partnerei,
az nVidia, az AMD és a Seagate legújabb termékeit
és fejlesztéseit.
MSI
A MicroStar International a világ egyik legnagyobb OEM
alaplapgyártó cége, melyet nagyon gyors fejlõdés jelle-
mez. Termékei tervezésénél és gyártásánál elsõdleges
szempontnak a megbízhatóságot tartja, így alaplapjai
lehet, hogy nem a leggyorsabbak, de a legmegbízhatób-
bak közé tartoznak.
Az alaplapok számos hasznos és különleges szolgáltatást
is tartalmaznak. Ezek közül talán a legérdekesebb a
PC2PC, ennek segítségével két számítógépet egyszerûen
közvetlenül összeköthetünk USB-n, így nincs szükség
hálózati illesztõkre. A másik nagyon hasznos szolgálta-
tás, a D bracket, amely egy PCI kártyahely hátlapján
található. Négy LED van rajta, melyek  az alaplap állapo-
táról nyújtanak adatokat a számítógép indulásakor.
A négy LED-nek összesen 16 állapota lehet, amelyek
meghibásodás esetén utalnak a hiba jellegére, ezáltal

megkönnyítik, felgyorsítják a hiba-
keresést és -elhárítást.
Az MSI mind Intel, mind AMD pro-
cesszorokhoz készít alaplapokat.
Közvetlenül a lapkagyártóktól kapja
a lapkákat, így az elsõk között

próbálhatják ki és készíthetik el alaplapjaikat az új soro-
zatokhoz, az így nyert idõt a minõség javítására fordítják.
Legújabb alaplapjaik Intel processzorokhoz: 815EP Pro,
Pro 266 Plus; AMD processzorokhoz: MS 6330 Lite, K7T
266 Pro-R. Legújabb terméktípusuk a grafikus kártyák,
amelyeket nVidia lapkákra alapoznak. Termékkínálatuk-
ban a TNT-tõl Geforce2 GTS-ig (jelenleg a leggyorsabb
grafikus lapka a piacon)
lehet találni kártyákat.
A Seagate is újdonságok-
kal érkezett a bemuta-
tóra, ezek közül a legér-
dekesebb a merevleme-
zek között a Barracuda
család legnagyobb tagja,
az egyelõre egyedülálló
tárolóképességû 180 GB-
os B180, valamint a
Cheetah merevlemezcsalád másodpercenkénti 15 000
fordulatú új tagja, amely viszont a teljesítményével
emelkedik ki a mezõnybõl.
Szakmai téren a legkomolyabb fejlesztés a Serial ATA,
amely a jelenlegi párhuzamos ATA sínt lesz hivatott
felváltani. Ez hasonlít a profi SCSI megoldásokban hasz-
nált száloptikás (Fiber Optic) csatolókhoz, amelyek igen
nagy adatsebességet tesznek lehetõvé, kis keresztmet-
szetû vezetéken. A Serial ATA ugyan nem száloptikára
épül, de szintén gyors lesz, és legnagyobb elõnye, hogy
megszünteti a számítógépházakban jelenleg uralkodó
kábelrengeteget, ennek köszönhetõen javul a szellõzés,
egyszerûbbé válik a szerelés, és nem utolsósorban
csökken a vezetékek meghibásodásának lehetõsége.
nVidia
Az nVidia a grafikus lapkakészletek piacát vezetõ cég,
melynek lapkáit számos gyártó alkalmazza csúcskategó-
riájú grafikus kártyáihoz. Legfrissebb terméke a Geforce2
GTS GPU (Graphical Processor Unit), amely jellemzõi
alapján jelenleg a leggyorsabb a piacon. Bejelentették
a Geforce3 piacra dobását is, az ezzel készült kártyák
megjelenése hamarosan várható. Az nVidia széles körû
támogatást nyújt a lapkáihoz, szinte minden operációs
rendszerhez, így pl. a Linux, a Windows, a Solaris és
a BeOS készít illesztõprogramokat.
AMD
Az Intel nagy ellenlábasának legnagyobb elõnye, hogy
processzoraiban rézhuzalozási módszert használnak,
amely kisebb ellenállású, így alacsonyabb hõmérsékle-
tet, illetve nagyobb órajelet lehet elérni.
Jelenleg az Athlon és a Duron processzorcsaládokat
gyártják, 2001 második felében várható az 1,4 GHz-es
órajelû típusok megjelenése. Fejlesztés alatt áll a 64 bites
processzoruk (X86-64), amely támogatja a 32 bites prog-
ramokat is, de természetesen nagy elõnye a 64 bites
kialakításnak köszönhetõ teljesítménytöbblet. Az ígéretek
szerint ez év végére piacra kerülnek az elsõ példányok.

A Hiltonból jelentjük

Intel 850-es lapkakészletû Pentium 4-es MSI alaplap ©
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