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Az EU a szabadalmak ellen
Az Európa Parlament a számítástech-

nika jövõjét illetõen fontos döntést

hozott szeptember 24-én: az Európai

Unióban a jövõben alapvetõen nem

engedik a programokban megvalósított

megoldások levédését. Az eredeti terve-

zet alapján a programgyártók viszony-

lag szabad kezet kaptak volna a külön-

féle szabadalmak bejegyzéséhez, ezzel

gátolva, hogy mások is hasonló meg-

oldásokat készítsenek. A tervezet nagy

felháborodást váltott ki, hiszen a kisebb

cégeknek nincs elég erõforrásuk

ahhoz, hogy szabadalmaikat kivétel

nélkül bejegyeztessék, az ingyenes

programok készítõi pedig legfeljebb

zsebbõl fedezhették volna a költsé-

geket. Az eredetileg beterjesztett javas-

latot nem kevesebb, mint kilencven

módosító indítvánnyal változtatták

meg, ennek eredményeként a szigorú

amerikainál sokkal lazább szabályozás

jött létre, amely maguknak a program-

termékeknek a szabadalmazását nem

teszi lehetõvé.

� http://www.europarl.eu.int

Megújuló PCMCIA
A PCMCIA kereskedelmi szövetség hi-

vatalosan is megjelentette a fõleg mobil

eszközökben használatos PCMCIA, pon-

tosabban immár ExpressCard szabvány

legújabb változatát. Az új szabvány

alapján vékonyabb, könnyebb, gyorsabb

kártyák illeszthetõk a mobilgépekhez.

Az új kártyák valójában csak formájuk-

ban jelentenek újdonságot, illesztõfelü-

letükben

kevésbé.

A szövetség

tagjai úgy

határoztak,

nem alkot-

nak teljesen

új illesztést,

inkább két nagysebességû buszt hasz-

nálnak fel: a PCI Expresst és az USB 

2.0-t. Mivel a legújabb noteszgépek már

most is mindkettõt támogatják, az Exp-

ressCard kártyákra való áttérés viszony-

lag fájdalommentesen végrehajtható.

ExpressCard kártyát kétféle változatban

vásárolhatunk majd. A kártyák vastag-

sága mindkét esetben 5 mm, hosszúsága

75 mm, illesztõcsatlakozása 34 mm lesz,

ám az egyik változat szerinti kártyák

54 mm-re szélesednek ki – az öblösö-

désre apró merevlemezes meghajtók

korongjainak elhelyezése, illetve a kár-

tyaolvasó eszközök helyigénye miatt

van szükség.

A PCMCIA elnevezéssel (Personal

Computer Memory Card Industry

Association) eredetileg kisméretû me-

móriakártyákat illettek. A szabványt

hamarosan módosították, így modeme-

ket, hálózati kártyákat és egyéb, nem

memória jellegû eszközöket is lehetett

ilyen felületen keresztül a gépekhez

illeszteni. A név hamarosan PC-kártyára

változott, hangsúlyozva, hogy ezek az

eszközök többé nem csak adattárolásra

használhatók. Akkoriban a kártyák még

a jó öreg ISA buszt használták, majd

amikor ezt a PCI busz váltotta fel, az

elnevezés ismét módosult: ettõl kezdve

CardBus kártyákat vásárolhattunk.

A legújabb nemzedék, az ExpressCard

tehát csak késõi leszármazottja a

PCMCIA-nak, ám az elnevezés bizonyá-

ra sokáig élni fog a köztudatban.

� http://www.pcmcia.org

Okosodó vezeték nélküli hálózatok
Az Atheros bemutatta negyedik gene-

rációs WLAN-lapkáinak elsõ példányait.

Az új, a korábbiaknál érzékenyebb lap-

kák révén megkétszerezhetõ a vezeték

nélküli hálózatokkal áthidalható távol-

ság, és a korábbi

eszközökhöz

képest mintegy

hatvan száza-

lékkal csökken-

hetõ az energia-

fogyasztás is.

Sokkal érdeke-

sebb azonban

a lapkák két különleges szolgáltatása, a

Wake-on-Wireless és a Wake-on-Theft.

Az elõbbi révén az elsõsorban vállalati

környezetekben használatos felügyeleti

megoldások terjeszthetõk ki a vezeték

nélküli eszközökre is, míg az utóbbi le-

hetõvé teszi a hordozható eszközöknek

a vállalati hálózatból történõ engedély

nélküli eltávolításának az észlelését, akár

az adott mobilgép kikapcsolt állapota

mellett is. Az Atheros új eszközei – lega-

lábbis új szolgáltatásaikat tekintve – ter-

mészetesen nem képesek együttmûköd-

ni a korábbi készülékekkel, így használa-

tukhoz a hozzáférési pontok cseréjére

is szükség lesz. A cég lapkáira épülõ

termékek várhatóan hamarosan több

nagy gyártó – D-Link, Linksys, SMC és

mások – kínálatában is megjelennek.

� http://www.atheros.com

© K
isk

apu
 Kf

t. M
ind

en 
jog

 fe
nnt

art
va


