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Érkezik az nForce2
Már megkezdték az nVidia

új, nForce2 lapkakészletének

gyártását, és hamarosan 

– várhatóan még ebben a hónapban –

megjelennek a rá épülõ, az AMD leg-

újabb processzoraihoz ajánlott alaplapok

is. Az új lapkák az elérhetõ legkorsze-

rûbbek közé sorolandók, hiszen támo-

gatják a DDR400 memóriák használatát,

333 MHz órajelû elõoldali buszt használ-

nak, és képesek a 8× AGP kártyák meg-

hajtására. Miként elõdjébe, úgy az új

lapkakészletben is került egy – jelen

esetben GeForce4 MX – 3D-vezérlõ.

� http://www.nvidia.com

W3C-iroda nyílt Magyarországon
Az MTA-SZTAKI mint hálózati és számí-

tógépes megoldásokat fejlesztõ szerve-

zet 1995 óta tagja a W3C-nek. A hálózati

protokollok és webes megoldások

kidolgozásával foglalkozó tömörülés vi-

lágszerte több száz érdekeltet fog össze.

A magyarországi iroda kettõs szerepet

játszik: egyrészt gondoskodik a hazai

érdeklõdõk magyar nyelvû tájékoztatá-

sáról, másrészt kiterjedt gazdasági, álla-

mi és társadalmi kapcsolatai révén képes

a magyar szakembereket és érdekeket

képviselni a szervezetben. A W3C legkö-

zelebbi irodája Ausztriában van, más

közép-kelet európai országban még nem

rendelkezik képviselettel.

� http://www.w3c.hu

Szupergépet épít a Linux NetworX
A Linux NetworX bejelentette, hogy

megbízást kapott egy 1024 processzorból

álló, 10 teraFlop teljesítményû linuxos

szuperszámítógép építésére az amerikai

Los Alamos Nemzeti Laboratórium

számára. A monstrum elkészülte után

a világ öt legnagyobb teljesítményû gé-

pe közé sorolódik majd, és az amerikai

nukleáris arzenál kezelésében fog segéd-

kezni. A szupergép a világ legnagyobb

LinuxBIOS-alapú és lemeznélküli gépte-

lepe lesz. A sok más hozzájáruló mellett

a Los Alamos és a Linux NetworX köz-

remûködésével fejlesztett, nyílt BIOS-

helyettesítõ révén könnyebbé válik a

fürtök felügyelete, telepítése és bõvítése.

Mivel a csomópontok lemez nélkül fut-

nak majd, eggyel kevesebb alkatrész

meghibásodása jöhet szóba, így jelentõ-

sen növekedik a rendszer megbízható-

sága. A mostani telepítés részben kísér-

leti tervezetként szolgál, az építése során

szerzett tapasztalatokat további – sajnos

célterületüket tekintve is – hasonló gé-

pek tervezésekor is felhasználják majd.

� http://www.lnxi.com/news/lanl_info.php

� http://www.linuxnetworx.com

Kodak-Sanyo szerves kijelzõ
A Kodak és a Sanyo a CEATEC JAPAN

vásáron mutatta be közös fejlesztésû,

szerves fénykibocsátó diódákat (OLED)

használó, 15"-os kijelzõje kísérleti

példányát. Az aktív mátrixos kijelzõ

1280×720-as, azaz HDTV felbontásra

képes, látható felülete 32,6×18,3 cm,

fényereje pedig a jelenleg kapható

legjobb LCD-kével vetekszik. A szerves

diódákból felépülõ kijelzõ képélessége

kiváló, láthatósági szöge pedig 165 fok.

Válaszideje rövid, színei pedig teltek,

így televíziózásra és számítógépes mun-

kára egyaránt alkalmas. Eleinte várha-

tóan kisebb készülékekben, például

zsebtitkárokban, kamerákban vagy hor-

dozható szórakoztatóelektronikai készü-

lékekben találkozhatunk majd ilyen

megjelenítõkkel.

Nagytesó itt is, ott is
Lapzártakor még nem zárult le a ma-

gyar Nagy Testvér-díj szavazása, de

már látható, hogy a csekély számú – és

éppen ezért nem reprezentatív mintát

alkotó, mondanák a statisztikusok – sza-

vazó haragja elsõsorban kik ellen irá-

nyul. Szokás szerint több érmet is be-

gyûjtött a Microsoft, de elõkelõ helyre

került a Big Brother címû mûsor és pro-

ducere, valamint megdöbbentõ módon

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos is.

� http://www.hu.bigbrotherawards.org

Páncélozott szépség
Hordozható gép vásárlásakor mindig

érdemes egy pillantást vetni a Panasonic

modelljeire. A cégnél hagyomány a

nagy átlagnál jóval idõtállóbb, nem egy

esetben katonai minõsítést is elnyert

vagy éppen vízálló modellek gyártása.

A legújabb Toughbook modell belseje

nem mondható lenyûgözõnek, hiszen

a 800 MHz-es Pentium III processzor, a

128 MB memória és a 20 GB kapacitású

merevlemez ma már szinte elavultnak

számít. Sokkal érdekesebb a gép külseje,

amely roppant erõs, a korábbiaknál

negyven százalékkal könnyebb magné-

ziumötvözetbõl készült. Fémbõl készült

szegélyek védik a gép ugyancsak csök-

kentett súlyú LCD-jét, a kijelzõt tartó

rozsdamentes acélcsuklók pedig azt

hivatottak garantálni, hogy a gép fedele

többezer felnyitás-lecsukás után is kifo-

gástalanul és biztosan illeszkedjék a

helyére. A mindössze egy kilogrammos

gép fontos jellemzõje akár hat órát is

elérõ üzemideje, ami – figyelem! – ele-

gendõ ahhoz, hogy akár egy repülõutat

is kihúzzunk vele; illetve a repülõgépek

lehajtható tálcáinak nagyságához iga-

zodó mérete. Az új Toughbook megjele-

nésével sem hozza zavarba tulajdonosát,

és 500 ezer forint körüli ára is elérhetõ-

nek számít.

� http://www.panasonic.com/toughbook

Mindentudás egyeteme
Szeptember közepétõl 52 héten át neves

tudósok tartanak egy-egy közérthetõ

elõadást szakterületük legfrissebb tudo-

mányos ismereteirõl a budapesti Mûsza-

ki és Gazdaságtudományi Egyetem

informatikai épületében. A Minden-

tudás Egyeteme a Matáv és a Magyar

Tudományos Akadémia együttmûkö-

désének keretében,

a Matáv és az Axe-

lero támogatásával,

francia és angolszász

minta alapján való-

sul meg. A díjtalanul látogatható progra-

mokat tömörített formában a közszol-

gálati televízió- és rádióadók felvételrõl

sugározzák, és az elõadások anyaga az

Interneten is elérhetõ. A program célja

áttekinteni és az érdeklõdõ közönség

számára hozzáférhetõvé tenni napjaink

természet- és társadalomtudományának

legmagasabb szintû ismereteit. 

� http://origo.hu/mindentudasegyeteme

/index.html
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