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Láttuk-hallottuk

A jelek szerint Ázsiában szökõárhoz hasonló gyorsaság-
gal terjednek el a Linux-alapú zsebtitkárok. Japánban a
Sharp cég nemrég jelentette be, hogy egy olyan zseb-
titkár piacra dobását tervezi, amely nem Palm vagy
Microsoft operációs rendszert futtat, hanem Linuxot.
A koreai G.Mate Yopy olyan gépecske, amely a
Conversay – egy redmondi (Washington állam)
cég – beszédfelismerõ felületét használja.
Az Ericsson Singapore és a szingapúri
Centre for Wireless Communications
a közelmúltban arról számolt be, hogy
közös fejlesztésükben olyan DelphiPad
névre keresztelt kézi számítógép szüle-
tett, amely tízhüvelykes érintõképernyõ-
vel rendelkezik. Értékesítését a 2001-es
év utolsó negyedére tervezik, ezer
dollár alatti áron. Létezik még a VTech
Helio elnevezésû terméke, továbbá a
Compaq iPAQ-jába, valamint az egyéb
zsebtitkárokba is a beágyazott Linux
számos változatát használhatjuk.
A leginkább figyelemre méltó zsebtitkár 
– legalábbis a Linux-közösség buzgárként fel-
törõ lelkes támogatása után ítélve – pilla-
natnyilag mégis az Agenda Computing
Agenda VR névre hallgató készü-
léke. Az Agenda tulajdonosa
ugyan a hongkongi Kessell
International, amely egyben a
gyártást is felügyeli, jelek szerint
azonban a cég vezetése a mégis
a kaliforniai Irvine-beli központ-
ban van, ahol Bradley La Ronde
elnök irányítja a vállalkozást.
Nemrég a Linux Show-n találkoztam
Braddel, aki a hordozható Linux iránt legalább annyira
elkötelezettnek tûnt, mint az operációs rendszer híres
megalkotója. „Határozottan az a véleményem, hogy az
Agenda annak a korszaknak az elõfutára, amikor már
nem a hatalmas vállalatok, hanem a kisebb fejlesztõk
fogják uralni a fogyasztói elektronikai cikkek piacát, akik
kihasználják a szabadon hozzáférhetõ – a fejlesztõi közös-
ség által folyamatosan formált – lehetõségeket.” Késõbb
rájöttem, hogy ez a sajátságos bemutató volt a legna-
gyobb érdeklõdésre szert tevõ program a Linux Show-n.
Néhány nappal ezt követõen az alábbi váratlan levelet
kaptam:
„Múlt este, közel egy év után elmentem egy Linux-fel-
használói találkozóra (� http://www.nblug.org/, North
Bay Linux Users Group), ahol az Agenda Computing
elnök-vezérigazgató fejlesztõje tartott bemutatót, illetve
megismertette velünk a VR3-at, azt a Linux-alapú zsebtit-
kárt, amelyet hamarosan meg is jelentetnek…Nem
tudom, hogy korábban ismerted-e ezeket, de most még
jobbak és használhatóbbak, mint amit valaha is
remélhettünk.”

Késõbb a szerzõ hozzátette:
„Egy kicsit lassúak – a beszélgetés túlnyomó részében
ennek a gondnak a megoldására vetettünk fel különféle
megoldásokat. Nagyon-nagyon jó dolog volt részt venni
egy igazi, a cég termékérõl szóló módszertani vitában
egy cég elnökével. Késõbb beszélgettem vele és egyetér-

tettünk abban, hogy a piaci megjelenés bizonyos
területein még lehetnek gondjaik, ám
a legjobban az õszinteségét értékeltem.
Meglepõen nyíltnak találtam.”
És ez az ember csak egy volt a sokak kö-
zül. Az Agenda láthatóan ügyesen ápolja
a kapcsolatait a Linux-közösséggel: már
kezdetektõl fogva az alacsonyabb árkate-
góriát (70 ezer forint körüli árral), a kisebb
tudású PDA-k piacát célozta meg, készülé-
kei pedig Linuxot futtattak, így arra ösztö-
nözte a Linux-betyárokat, hogy különféle
érdekes alkalmazásokat fejlesszenek
a zsebtitkárra. A jelek szerint pontosan

ez történik. Egyre több olyan független fej-
lesztõi oldal létezik, amelyek – az Agendával együtt-

mûködve – gyorsan bõvülõ alkalmazásvá-
lasztékot kínálnak az Agenda VR-hoz,

illetve gyaníthatóan a többi LinuxVR-
alapú (�http://linux-vr.org) esz-
közhöz is, így a Vadem, a Casio

és az Everex termékeihez.
Ian LeWinter, az Agenda helyettes

marketingvezetõjének szavaival élve
az Agenda VR a Palm, a Handspring és

az egyéb tenyérgépeket gyártó cégek
versenytársa lesz, a Linux ama remeterák-

szerû tulajdonságának köszönhetõen, hogy
gyakorlatilag bármin, bármiben képes futni.

Maga a készülék egyébként egészében véve is jól
néz ki. Mérete valóban tenyérnyi (11,43 x 7,62 x 2,03
cm), három színben kapható, a NEC 66 MHz órajelû,
32 bites MIPS processzorát használja, 8 MB RAM-mal és
16 MB flashmemóriával rendelkezik, a külsõ eszközökkel
pedig IrDA-n vagy a saját csatlakozóján keresztül tartja
a kapcsolatot. Képes hangokat is megszólaltatni.
A független � http://supermegamulti.com/agenda/ oldal
szerint 93 Agenda VR3 program található az állandó elé-
résû programgyûjteményben. Ezek között 23 alkalmazás,
16 játék és 22 segédprogram rejlik. A cikk megjelenésének
idejére ez a szám minden bizonnyal sokkal nagyobb lesz.
Az Agenda VR-rõl szóló teszt a Linuxvilág elkövetkezõ
számainak valamelyikében fog megjelenni.

Linux az Agenda zsebtitkáron – és viszont

Doc Searls
(doc@ssc.com) a Linux Journal 
szerkesztõje és a Cluetrain Manifesto
társszerzõje.

Hiszek abban, hogy a
valóságot társas módon
építjük fel. Ezért azok a

„tények”, amelyek
mindennapi életünket

meghatározzák,
túlnyomórészt szintén

közösségileg felépített
tények, így csak addig

léteznek, amíg elegendõ
ember hiszi el, hogy

igazak. A magántulaj-
donhoz való jog, a jog az

önvédelemre és az élethez
való jog – nos, ezek is

társadalmilag létrehozott
jogok, amelyek csak addig

léteznek, amíg
elegendõen hiszünk az

igazukban.
(Rusty Foster)
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