
Reklám 
Az oldal vállalatoknak, webmestereknek és magánszemélyeknek is rendkívül kedvező 

árakon kínál reklámlehetőségeket, így érdemes átolvasni a részletes információkat! 
h t t p : / / w w w . k i s o k o s . c o r a / R e k l a r a i n f o / 
h t t p : / / w w w . k i s o k o s u s a . c o m / R e k l a m i n f o / 

Szemelgetések az Internettóból 
http://www.internetto.hu/ 

ELEKTRONIKUS KÖNYVEK 
A NuvoMedia, a SoftBook és az Everybook is piacra dobta elektronikus könyvét. A 

tenyérnyi képernyő elektronikus szövegek tárolására és olvasására szolgál, nagy előnye 
a hagyományos könyvvel szemben, hogy háttérvilágításának köszönhetően a sötétben is 
olvasható. A NuvoMedia Rocket eBook nevű "e-könyve" fél kg súlyú, ára 500 dollár, 
akkuja 20 órán át működik egy töltéssel és 4000 oldal szöveg és kép tárolására képes. A 
Barnes and Noble online könyvesboltjában megvásárolhatók az elektronikus szövegek, 
áruk 18-25 dollár, öt perc alatt letölthetők. A SoftBook és az EveryBook 1,5 kg súlyú, 
jövőre megjelenő készülékeit a vállalati ügyfeleknek szánják. A 600 dolláros SoftBook 
százezer, az 1500 dolláros EveryBook félmillió oldal tárolására lesz képes. (AP) 

KONCENTRÁCIÓ AZ ERDÉLYI INTERNET-PIACON 
Négy erdélyi cég, az EcoSoft, az Integra, a NetSoft és a Nextra együttműködésével még 

az idén megalakul a BitNet, mely ezáltal a régió legnagyobb internet-szolgáltatója lesz. 
Az új cég elsősorban a vállalkozásokat szeretne kiszolgálni, de nem zárkózik el az egyéni 
előfizetői igényektől sem. Ezzel egyidejűleg folyik az erdélyi regionális hálózat kialakítása: 
központját, Marosvásárhelyt már összekapcsolták Nagyszebennel, Kolozsvárral, 
Csíkszeredával és Székelyudvarhellyel. A számítástechnikai eszközöket forgalmazó 
EcoSoft, a videokonferencia-szoftverrel foglalkozó Integra, az internet-szolgalató NetSoft 
és a hálózatmenedzsmentre szakosodott Nextra tulajdonosai együtt közel 75.000 dolláros 
beruházást hajtottak végre a hálózat és a szolgáltatások fejlesztése érdekében. Egyelőre 
bérelt vonalakon folyik majd az információ-továbbítás, a tervek szerint később azonban 
műholdas összeköttetést alakítanak ki az egyes szerverek között. A régióban a korlátlan 
hozzáférésért havonta 30-35 dollárt kell fizetni, Bukarestben ez kb. 25-30 dollárba kerül. 
Erdélyben becslések szerint mintegy 5000 internet-felhasználó van, s ez a szám évente 
nagyjából másfélszereződik. A felhasználók többsége a munkahelyéről éri el a hálózatot. 
(Munkatársunktól) 

WINDOWS 2000 AZ NT 5.0 HELYETT 
Windows 2000-re nevezték át a készülő Windows NT 5.0-at, az operációs rendszer ezt 

követő frissítése pedig várhatóan a Windows 2001 vagy 2002 verziószámot viseli majd. 
A Microsoft a program négy különböző változatát dobja piacra jövőre: egy asztali 
számítógépekre és három szerverekre készült változatot. A legolcsóbb szerver-változat 
egy-, illetve kétprocesszoros gépekre készül, a Win 2000 Advanced Server négyproc
esszoros gépeken, a Win 2000 Datacenter Server pedig maximum 16 processzoros 
gépeken fut majd. Az NT 4.0 jelenleg egy asztali és két szerverváltozatban kapható, 
utóbbiak között viszont lényeges árkülönbség van. Az egyszerű tízgépes változat ára 800 
dollár körül van, az üzleti (enterprise) változat ára szinten tíz gépre azonban már mintegy 
8 ezer dollár. A Windows 2000 a két árkategória közé egy harmadikat is besorol, az 
Advanced Server ára az "egyszerű" és a vállalati NT 4.0 ára között lesz. (c |net) 

IBM SZUPERSZÁMÍTÓGÉP 
3,88 trillió számítást tud elvégezni másodpercenként az az új szuperszámítógép, amely 

az IBM és a Lawrence Livermore National Laboratory együttműködésének eredményeként 
jött létre. Ez a világ jelenlegi leggyorsabb számítógépe, sebessége kb. 15 000-szerese egy 
átlagos asztali PC-nek. A Blue Pacific névre keresztelt gép tulajdonképpen egy IBM 
RS/6000 SP, amelyben összesen 5856 darab processzor, 2,6 terabyte memória és 75 
terabyte merevlemez-kapacitás kapott helyet. A gép ugyanazt az alapfelépítést használja, 
mint amit a híres Deep Blue sakkszámítógép, a Blue Pacific-nek viszont egész más 
feladatai lesznek: nukleáris fegyverek kísérleti robbantásait fogják szimulálni rajta, (c |net) 
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KUKKER 
A HIX-újságokhoz tartozó Kukker várja a rövid, érdekes leírásokat, ismertetőket a 

legkülönbözőbb WWW-lapokról világszerte. Írhatsz mindazokról az érdekes helyekről, 
amelyekre böngészés közben bukkantál rá, és úgy érzed, érdemes rájuk mások figyelmét 
is felhívnod. Akár saját honlapod is bemutathatod, hírt adhatsz a jelentős frissítésekről -
persze csak akkor, ha a lap érdekes! 

Jelentkezés: s u b s . k u k k e r @ h i x . c o m 
Cikk-küldés: kukker@hix .com 
Böngészde a weben: h t tp : / /www.kukker . com 

RÖVIDEN 
- Az IBM novemberben 600 dolláros PC-t dob piacra. Az olcsó Aptiva lesz az egyik 

utolsó modell, amely a National Semiconductor Cyrix részlegének licence alapján gyártott 
processzort használja. Mint már írtuk, a chipgyártó felbontotta az IBM-mel kötött 
licencszerződését, így a kék óriás januártól nem gyárthat a licenc alapján készülő 
processzort. Az Aptivában 300 MHz-es processzor van, 32 MB memória, 3,2 GB 
merevlemez, CD-meghajtó és 56 kbps sebességű modem, (c |net) 

- A japán internet-felhasználók száma szeptember végén 11,5 millió volt, vagyis az 
ország 16 év feletti népességének 11%-a. A Nikkei Markeűt Access felmérése szerint 7,2 
millió japán állampolgárnak van web-hozzáférése, 9,3 millióan e-maileznek, és 14 
millióan használnak valamilyen online szolgáltatást - ez utóbbi a népesség 13,4 százaléka. 
(AsiaBizTech) 

- Ingyenes lesz a Corel Linux operációs rendszerre készülő WordPerfect 8 prog
ramjának Personal Edition változata. A teljes körű programcsomag Server Edition néven 
fog megjelenni, ez már nem lesz ingyenes, a pontos árat azonban csak később hozzák 
nyilvánosságra, (c I net) 

Sorsoltunk a FIRKA előfizetők között! 
Kedves FIRKA előfizetők 
Ígéretünkhöz híven novemberben, pontosabban november 28-án sorsoltuk ki a FIRKA 

feliratú trikókat. Örömmel újságoljuk, hogy a meghirdetett 10 darab trikó helyett 20 
darab talált új gazdára. Ez annak következtében történt, hogy idén 700-an fizettek elő a 
FIRKA folyóiratra és szerettünk volna több előfizetőnek örömet szerezni. 

A nyertesek névsora: 
Otti Orsolya - X.E. Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 
Bogdan Mircea - Brassai Líceum, Kolozsvár 
Jakab Júlia - Börvely 
Szócs László - Csíkmenaság 
Sánta Judit - Segítő Mária Római Katolikus Líceum, Csíkszereda 
Bartha Béla - Marosvásárhley 
Tőkés Ildikó - Tamási Áron, Gimnázium, Székelyudvarhely 
Ambrus Csanád - Marosvásárhely 
Köntös István - 1. számú Általános Iskola, Torda 
Bereczki István - Marosvásárhely 
Lőrincz Melinda - Baróti Szabó Dávid, Bárót 
Bara Lehel - Kölcsey Ferenc Líceum, Szatmárnémeti 
Andó Csaba - Csíki Gergely líceum, Arad 
Manaszesz Hajnal - Apáczai Líceum, Kolozsvár 
Kovács Ildikó - Csíki Gergely Líceum, Arad 
Szász Izolda - Marosvásárhely 
Rencsik Pál - Kölcsey Ferenc Líceum, Szatmárnémeti 
Urbanovits Zoltán - Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
Hatos M. XII. - Marosvásárhely 
Bara Júlia - XI. E., Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton 

A nyereményeket a terjesztőknél lehet átvenni, akinek postán küldjük, vagy személye
sen visszük el. Minden kedves nyertesünknek gratulálunk! 
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