
Asus kézigép
A hordozható számí-

tógépek piacán már jól

hangzik az Asus név,

ám a cég tovább terjesz-

kedik. Nemrég bemu-

tatta elsõ tenyérgépét,

amely a MyPal A600

Pocket PC nevet nyerte

a keresztségben. Az Asus a világ leg-

könnyebb, legvékonyabb, ennek elle-

nére mégis legnagyobb teljesítményû

kézigépének nevezi, ami 75×125×12,8

mm-es méreteit, 138 grammos súlyát és

400 MHz-es Intel-processzorát figye-

lembe véve nem is hangzik olyan hihe-

tetlenül. A gépecske 64 MB SDRAM és

32 MB flashmemóriával gazdálkodik,

és ha ez nem volna elég, CF-foglalatát

használva további memóriakártyákkal

vagy akár IBM Microdrive-meghajtóval

is bõvíthetjük. Megfelelõ kiegészítõvel

internetezésre, mûholdas helymeghatá-

rozásra is használhatjuk.

� http://www.asus.com.tw
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Hír-lelõ

Megjelent a Jungo OpenRG v2.0
A Jungo Software Technolo-

gies bejelentette OpenRG

nevû beágyazott Linux

alaprendszerének 2.0-s

változatát. A rendszert a

cég elsõsorban otthoni

hálózati átjárók fejlesztõi számára

készíti. Az új változat Universal Plug

and Play modullal is rendelkezik, 

így az õt futtató készülékek telepítése 

– öntanító képességének és kiterjedt

protokolltámogatásának is köszön-

hetõen – valóban egyetlen mozdulattal

intézhetõ el. A rendszer grafikus felüle-

ten keresztül állítható be, és a készülék

a hálózat térképének megjelenítésére

is képes. További érdekessége az egy-

szálas mûködés. A hagyományosnak

tekinthetõ, több szálat futtató készülé-

keknél minden egyes hálózati kapcsolat

kezeléséhez új szál indul, ami saját,

hozzávetõlegesen 150 KB méretû me-

móriaterületet foglal. Az egyszálas

mûködésnél ellenben egyetlen prog-

ramszál szolgál ki minden kapcsolatot,

így kisebb a processzor terhelése, és az

újabb kapcsolatok kiszolgálásához is

csak 760 bájt memóriára van szükség.

Meglepõ, hogy a Jungo látszólag az

árral szemben úszva rúgja fel a több-

szálas rendszerek hagyományát, ám az,

hogy így olcsóbb, kisebb teljesítményû

processzor és kevesebb memória is elég

a készülékek mûködtetéséhez, meggyõ-

zõ érvnek tûnik.

� http://www.jungo.com

Webre minden mosógépet!
Az IBM és az USA Technologies össze-

fogásának köszönhetõen az amerikai

egyetemeken és fõiskolákon a mosógé-

pek hamarosan hálózati kapcsolatot is

tudnak majd létesíteni. A webes hûtõ-

gép ötlete már régen nem újdonság, ám

a két cég talán mégsem csupán feltûnési

viszketegségtõl vezérelve dobta be a

dolgot. A fejlesztések révén elõször is

megszûnik az odaát megszokott pénz-

bedobálós fizetési rendszer, az esedékes

díjat egy azonosító kártyával vagy

mobiltelefonon keresztül rendezhetik

a diákok. Emellett a gépek közös háló-

zathoz csatlakoznak, az érdeklõdõk

pedig Weben keresztül ellenõrizhetik,

hogy mikor válik szabaddá valamelyik

mosógép. Különféle mosási adalékok

közül is válogathatnak, a mosási mû-

velet befejezésérõl pedig személyhívón

vagy elektronikus levélben kérhetnek

értesítést. A hálózat lehetõvé teszi a

gépek állapotának, mûködésének meg-

figyelését is, a folyamatos felügyelettel

számos meghibásodást meg lehet majd

elõzni. A tengerentúlon egyre inkább

terjednek a vezeték – és hitelkártya –

nélküli fizetést lehetõvé tévõ megoldá-

sok, a különféle apró vásárlások összege

az elõjelzések szerint 2005-re 200 mil-

liárd dollárt tesz majd ki. Mivel a gépek

egyre kevésbé tárolnak aprópénzt, a

feltörésükre tett kísérletek által okozott

károk is jelentõsen csökkenthetõk.

Elkészült a United Linux elsõ próbaváltozata
A The SCO Group, a Conectiva S.A.,

a SuSe Linux AG és a Turbolinux közös

munkájának eredményeként megszü-

letett a United Linux elsõ próbaválto-

zata. A terjesztés egyelõre csak zárt kör-

ben érhetõ el, nyilvános kiadás valami-

kor szeptember végén várható. A United

Linux életre hívásának célja, hogy egy-

séges terjesztést készítsenek, amelyre

építve – elsõsorban az üzleti világ igé-

nyeit szem elõtt tartva – könnyebb a

linuxos alkalmazások fejlesztése, a kü-

lönféle tanúsítványok kibocsátása, illetve

a világméretû értékesítés és támogatás

megvalósítása. A terjesztés amellett,

hogy önmaga is egyfajta szabvány

lenne, az LSB- és Li18nux-elõírásoknak

is megfelel. A legnagyobb világnyelvek

mellett magyarul is elérhetõ lesz.

� http://www.unitedlinux.com
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