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   int $33

   mov p, bx
end;

   page := p;
end;

procedure GetMouseDriver;

var
    v1, v2, t, i: byte;

    s1, s2: string[6];
    b: word;

begin
asm

   mov ax, $24
   int $33

   mov v1, bh
   mov v2, bl

   mov t, ch
   mov i, cl

   mov ax, 0
   int $33

   mov b, bx
end;

    str(v1, s1);
    str(v2, s2);

    Version := s1 + '.' + s2;
    MouseType := t;

    IRQNr := i;
    ButtNr := b;

end;

procedure DefMouseShape;
var r: Registers;

begin
    r.bx := Shape.mXActive;

    r.cx := Shape.mYActive;
    r.dx := Ofs(Shape);

    r.es := Seg(Shape);

    r.ax := 9;
    intr($33,r);

end;

procedure
InstallEventHandler;assembler;

asm
  mov ax, 000Ch

  mov cx, EvMask
  les di, Hand

  mov dx, di
  int 33h

end;

procedure SaveCursor;
var f: file;

begin
  assign(f, CurFile);

  rewrite(f, 1);
  blockwrite(f, Cursor,

SizeOf(Cursor));
  close(f);

end;

procedure LoadCursor;
var f: file;

begin
  assign(f, CurFile);

  reset(f, 1);
  blockread(f, Cursor,

SizeOf(Cursor));
  close(f);

end;

end.

Kovács Lehel

hírado

Linux és Windows egyben
Az MP3.com alapítója által gründolt Lindow s egy olyan Linux-disztribúción dolgo-

zik, amelyen futnak a legnépszerűbb w indow sos programok. A célközönség a kis- és
közepes vállalati szoftverpiac.

A nyílt forráskódú operációs rendszerek és a Window s közötti rivalizálásból az átla-
gos felhasználó semmit sem érzékel – a számítógépes világ nagyobbik fele a Microsoft
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operációs rendszerét és az azon futó programokat használja, Window s alá készülnek a
jól bejáratott (és drága) irodai rendszerek, játékok, szóval a tömegesen használt szoft-
vereszközök. A szabad forráskód, az ingyenesség hívei, illetve a unixokkal közelebbi
barátságban lévő informatikusok viszont esküsznek a különböző Linuxokra.

Érdekes lesz, hogy mi történik, amikor a gyöngén karcoló Linuxok mellé felzárkózik
Michael Robertson szellemi gyermeke, a Lindow s, amely átjárót nyithat az underground
és a mainstream között.

Lásd még: www.lindows.com

A Linux egyszerűsítésébe fektet az Intel
Az Intel és a BMC Softw are közösen 14 millió dollárt fektettek az Aduva vállalatba,

amely a linuxos rendszerek telepítésének és kezelésének egyszerűsítésén dolgozik. A
befektetőcsapat tagjai között található a Cap Ventures, az Evergreen Management és a
Capital Group. Az Intel részéről az Intel 64 Fund tette a befektetést, ez a pénzalap a
csúcskategóriájú 64-bites Itanium szerverprocesszorok terjesztését segíti elő. A BMC a
vásárlással jogokat szerzett az Aduva szoftvereinek újracsomagolt értékesítéséhez, így az
IBM zSeries gépeihez fejlesztett alkalmazásokhoz, amelyek már Linuxon is futnak.

56 MB-os Secure Digital kártya
A Sandisk mai bejelentése szerint elkészítették az első 256 MB-os Secure Digital

memóriakártyát. Az eddig elérhető legnagyobb kapacitás dupláját tudó új kártya még az
év első negyedévében a boltokba kerül, ára 200 dollár alatt marad.

A Secure Digital kártyák mérete 32 x 24 x 2,1 mm, ami a legkisebb az elterjedt kár-
tyák körében. Fizikai formátuma azonos a MultiMedia kártyáéval, de az SD kártya egy
plusz másolásvédelmi technológiát is tartalmaz. A kártyában a Sandisk 1 Gbites NAND
flash-t használt.

www.index.hu

Tábori kísérletek
III. rész

A FIRKA 11. évfolyamának pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülő fizi-
kakísérletek elkészítésre és a lejátszódó jelenségek magyarázatára vonatkozik. Azok a tanulók, akik
elkészítik a legtöbb eszközt és meg is magyarázzák a velük kapcsolatos jelenségeket, jutalomképpen
részt vehetnek 2002 nyarán Vársonkolyoson az EMT által szervezett természetismereti táborban.
Magyarázataitokat az eszközök rajzával küldjétek be a szerkesztőségünkbe a következő FIR-
KA-szám megjelenéséig. A levélben adjátok meg a neveteket, az osztályt, az iskolát, a pontos címete-
ket, valamint a fizikatanárotok nevét is.

Elektromos és mágneses jelenségek


