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Cégvilág
Újrafeldolgozási programot indított a HP
A HP Magyarország Kft. anyavállalata a „Return &
Recycling” környezetvédelmi program részeként az idén
hazánkban is bevezette a kiürült festékkazetták begyûjtésére szolgáló HP Take Back programot. A program pontgyûjtõ akcióként mûködik, a kiürült festékkazettákért
kapott pontok három kategória termékeire, akár HP-kellékanyagokra is beválthatók. A program során begyûjtött
kellékanyagokat környezetre veszélyes részeiktõl megszabadítják, és arra alkalmas összetevõiket alapanyagként
forgatják vissza a termelésbe.
 http://www.hp.hu/takeback
Tévéadás mobilon
Magyarország elsõ mobiltelefonos tévéadását láthatták
a szerencsések november 24-én. A Pannon GSM
megfelelõ felszereltséggel rendelkezõ elõfizetõi a TV2
Tények és Napló címû mûsornak GSM-re átültetett
változatát nézhették meg. A továbbiakban esténként
a Tények teljes anyaga elérhetõ lesz, a böngészés segítése érdekében hírekre bontva. A közvetítéshez a világviszonylatban is újdonságnak számító mobil videofolyam
(mobile videostreaming) megoldást használták.
Az adások megtekintéséhez megfelelõ felbontású kijelzõ,
internet-hozzáférés és nagysebességû, HSCSD adatátviteli képességgel rendelkezõ készülékre van szükség
– a ma kapható telefonok közül a Nokia 9210i, a Nokia
9210 és a Nokia 7650 felel meg ezeknek a feltételeknek.
 http://www.korridor.hu/mobilvideo

Tízéves az Ericsson Galéria
Az Ericsson harmadik évezredet idézõ épületében, a III.
kerületi Laborc utca 1. szám alatt található a cég kortárs
képzõmûvészeti galériája, amely idén decemberben ünnepli tízéves fennállását. A high-tech és skandináv hangulatú környezetben a jubileum alkalmával Ráday Mihály
„Csend – élet” címû tárlatát mutatják be. Az Ericsson
Képzõmûvészeti Galéria 1992 decembere óta ad otthont
kiállításoknak, a mostanit 2002. december 3 és 2003.
január 7 között tekinthetik meg az érdeklõdõk, munkanapokon 8.00-tól 17.00 óráig.
 http://www.ericsson.hu

Sun Fire Link
A Sun Microsystems bemutatta Sun Fire Link nevû,
nyolc felsõkategóriás Sun-rendszert támogató, belsõ
optikai kapcsolati rendszerét. A korábbiaknál egy nagyságrenddel nagyobb sávszélességû (4,8 gigabájt/
másodperc rövid idõre és 2,8 gigabájt/másodperc tartósan), alacsony késleltetésû (kevesebb mint 4 mikroszekundum) belsõ kapcsolati rendszer segítségével több
mint egy teraflop csúcsteljesítményû, akár 800 proceszszorból álló fürtözött rendszer építhetõ ki. A Sun az új
Fire Link megoldásra épített szuperszámítógépeket új
összeállításokban, Galaxy néven fogja forgalmazni oktatási, kutatási és kormányzati intézmények számára.
A kapcsolórendszer a legszigorúbb rendelkezésre állási
követelményeknek is megfelel, a kapcsolatok összevon-
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hatók (legfeljebb négy Sun Fire Link csatorna), redundanciája pedig háromszoros.

WLAN szolgáltatás Ferihegyen
A Westel a hazai mobilszolgáltatók közül elsõként
Magyarországon a Budapest Airport Rt.-vel közösen
kísérleti vezeték nélküli helyi hálózatelérés (WLAN) szolgáltatást nyújt az arra alkalmas készülékkel és kártyával
rendelkezõknek. Az üzleti felhasználók számára bevezetett, nagysebességû, vezeték nélküli internet-hozzáférést kínáló szolgáltatás három hónapig díjmentesen
érhetõ el. A Westel kísérleti WLAN szolgáltatását a felhasználók egyelõre csak a Budapesti Ferihegyi Repülõtér
2B terminálján vehetik igénybe, a késõbbiekben viszont
számos forgalmas ponton (például bevásárlóközpontokban, konferenciaközpontokban) is elérhetõ lesz.

Megújul a Magyar Rádió honlapja
„A Magyar Rádió az Interneten is meg kíván felelni közszolgálati küldetésének” – olvasható a rádió megújult
honlapján. Ugyan a végleges változat még nem készült
el, az élõben elhangzó adások egyre nagyobb része kerül
fel RealAudio formátumban a honlapra, illetve a különféle
kategóriákba – Itthon, Külhon, Gazdaság, Sport, Kultúra,
Tudomány, Internet – szervezõdõ híreket is folyamatosan
frissítik. A mûsorok egy részének eddig is volt saját
oldala, ezek fokozatosan egységes megjelenést kapnak,
és közös tárhelyre, közös adatbázisba kerülnek. Érdekesség a Kincsestár, amelynek Hangos Pantheon címû rovatába az elmúlt évtizedek jeles személyiségeinek– színészeknek, sportolók, költõk – felvételei kerülnek be.
 http://www.radio.hu
Rátz Tanár Úr díj hat tanárnak
Immár második alkalommal vehette át ünnepélyes keretek között a Rátz Tanár Úr Életmûdíjat hat középiskolai
tanár pályafutása során nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért. A Graphisoft R&D Rt., az Ericsson Magyarország
Kft., valamint a Richter Gedeon Rt. által létrehozott
Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért
kuratóriuma a díjat évente ítéli oda, összesen hatmillió
forint értékben. Az Alapítvány díjazottjai azok a középiskolai tanárok, akik az alapítók tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó magyarországi matematika-, fizika- és
kémiaoktatásban kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerûsítésében és a tehetséggondozásban.
Az idei díjazottak:
Matematika: Reiman István és Pálmay Lóránt
Fizika: Dr. Kopcsa József és Nagy Márton
Kémia: Szabó Lászlóné Hoffmann Ilona és
Dr. Harka Katalin

Medgyesi Zoltán (mz@rettesoft.hu)
A BMGE 24 éves informatika szakos hallgatója.
Szabadidejét legszívesebben a barátnõjével tölti.
Szeret autózni és bográcsban fõzni. A Linuxot hat éve
ismeri, de még nem volt lelkiereje, hogy áttárjen rá.
A Linuxvilág hírszerkesztõje.

