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A Palm felvásárolja a Handspringet
A Palm és a Handspring igazgatóta-

nácsa bejelentette, hogy a Palm felvá-

sárolja a Handspringet, egy erõsebb,

a Palm OS alapú intel-

ligens telefonok és zseb-

titkárok piacán vezetõ

céget hozva létre ezáltal.

Mindeközben a prog-

ramfejlesztéssel foglalkozó PalmSource

véglegesen elszakad a Palmtól. A zseb-

titkárok területén jelentõs, várhatóan

a kínálatra és a piaci erõviszonyokra is

fontos hatást gyakorló felvásárlás befe-

jezése õszre várható. Az egyesülés

után létrejövõ vállalat valószínûleg még

ebben az évben nevet is fog változtatni.

A Handspring és a Palm története

kisebb kalandregény, amelyben a

MySQL AB-SAP-együttmûködés
A MySQL AB bejelentette, hogy együtt-

mûködésbe kezdett a világ legnagyobb

üzletialkalmazás-fejlesztõjével, az SAP

AG-vel. A MySQL és az ugyancsak

nyílt SAP DB adatbázis fejlesztõi a

továbbiakban közösen kínálnak adat-

bázis-rendszereket a kis- és közepes

méretû vállalkozások számára, illetve

a jövõben ezek fejlesztésében is együtt-

mûködnek. A MySQL AB a továbbiak-

ban három terméket kínál majd: a

MySQL Classic elsõsorban a webhelyek

üzemeltetõi számára, naplózásra és

beágyazott alkalmazásokhoz készül,

a MySQL Pro nagyteljesítményû tranz-

akciókezelésre is képes lesz, míg a

harmadik termék egy átkeresztelt SAP

DB lesz, amelyet nagyvállalati adat-

bázis-kezelõ rendszerekbe szánnak.

A fejlesztõk nagy hangsúlyt fektetnek

a kétfajta adatbázisrendszer közötti

együttmûködésre is, ami a felhasználók-

nak az áttérést és az alkalmazásfejlesz-

tést egyaránt megkönnyíti.

� http://www.mysql.com

� http://www.sap.com

Memóriakártyával bõvíthetõ flashmeghajtó
A Kanguru Solutions Micro CF néven

olyan USB-s flashmeghajtót jelentett

be, ami a CompacFlash kártyák és az

IBM/Hitachi MicroDrive-meghajtók

kezelésére is képes. A flashmeghajtók

a memóriakártyákhoz hasonlóan roha-

mosan terjed-

nek, ám sok-

szor gondot

jelent, hogy

nincs kéznél

megfelelõ

kártyaolvasó.

Ha ilyen

meghajtónk lesz, ez az apróság is ki

lesz pipálva, ha pedig a meghajtó 32,

64 vagy 128 MB-nyi tárhelye kevésnek

bizonyulna, akkor csak egy marékra

való memóriakártyát kell magunkkal

vinnünk. Ha a flashmeghajtót memó-

riakártyával is bõvítjük, akkor a rend-

szerben két meghajtó jelenik meg,

ezeket külön használhatjuk. A mind-

össze 20 grammos apróság ára 40 dol-

lártól indul, egyetlen hibája, hogy csak

USB 1.1-es felülettel rendelkezik. A cég-

nek van már hasonló terméke, ez

a KanguruMicro Drive+ a Secure

Digital és a Multimedia Card kártyák

kezelésére képes.

Hasonlóan érdekes a Kanguru másik

újdonsága, az elsõ 2 GB kapacitású

flashmeghajtó, ami szerencsére már USB

2.0 felülettel bír. A meghajtó két különle-

ges könyvtárat tartalmaz, az egyik Zip,

a másik Secret névre hallgat – ha vala-

milyen anyagot tömöríteni vagy titko-

sítani szeretnénk, ezekbe kell másol-

nunk õket. A titkosító–tömörítõ eszköz

ára ugyancsak 40 dollártól kezdõdik.

� http://www.kanguru.com

szétváló szálak meglepõ fordulattal

fonódnak újra egybe. A Palmot Jeff

Hawkins és Donna Dubinsky alapította

1992-ben. A céget 1995-ben vásárolta

fel az U. S. Robotics, amire viszont a

3Com tette rá a kezét két évvel késõbb.

1996-ban jelent meg az azóta történe-

lemmé lett PalmPilot 1000 és 5000.

Hawkins és Dubinsky 1998-ban elhagy-

ta gyermekét, és létrehozza a Hand-

springet, ami ugyancsak Palm OS alapú

eszközöket kezdett forgalmazni. A Palm

hamarosan hûtlen lett a 3Comhoz, egy

részvénykibocsátás révén a vállalat

önállósult, majd lassacskán megformá-

lódott az az elképzelés, hogy az esz-

közöket és az operációs rendszert két

külön vállalat fejlessze – így alakult

ki a Palm Solutions és a PalmSource,

az utóbbiba a Sony is befektetett. A tör-

ténet napjainkban ér véget, amikor a

Handspring – és megfelelõ tisztségeket

kapva annak alapítói is – visszatérnek

a Palmhoz.

� http://www.palm.com

� http://www.handspring.com
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