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Mindent látnak
CameraProbe8 névvel új adatközpont-
felügyelõ készüléket dobott piacra
a bangkoki AKCP nevû cég.
A CameraProbe8 egyrészt rendelkezik
egy beépített kamerával, amely álló-

és mozgóképe-
ket egyaránt tud
adni a megfi-
gyelt területrõl,
másrészt a leg-

különfélébb – ajtónyitás-, mozgás-,
víz-, légmozgás-, füst-, hõmérséklet- –
érzékelõket lehet hozzá csatlakoztatni,
így segítségével egy-egy helyiség vagy
terület állapotát gyakorlatilag minden
szempontból figyelemmel lehet kísér-
ni. A CameraProbe8 a Nagios hálózat-
felügyeleti alkalmazással együttmû-
ködve nemcsak fizikai, de szoftveres
eseményeket, állapotokat is képes kö-
vetni, a kapott eredményeket pedig
többféle formátumban, akár grafiko-
nok rajzolásával képes megjeleníteni.
A készülék SNMP és HTTP proto-
kollon keresztül, biztonságosan fel-
ügyelhetõ.
A CameraProbe8 egy 32 bites
ARM processzorra épül, operációs
rendszere Linux, amely egy 64 MB
kapacitású Flash memóriából indul.
Hálózatra csatlakoztatását egy
Ethernet kapu teszi lehetõvé, ezen
felül két darab soros kapuval és
nyolc darab érzékelõkapuval ren-
delkezik. Ára 850 dollártól, vagyis
valamivel kevesebb, mint kétszázezer
forinttól indul.
�www.akcp.com

A doboz nem kell
Új, G5-ös processzorra épülõ iMac gé-
pet mutatott be a Macintosh. A cég ha-
gyományaihoz híven az egész gép – el-

tekintve persze a
billentyûzettõl és az
egértõl – egyetlen
dobozba került, ám
a doboznak felénk
nézõ része a kor
színvonalának
megfelelõen immár
nem CRT monitor,
hanem 17” vagy

20” átmérõjû, szélesvásznú TFT.
A mindössze 5 cm vastag, hajlított kon-
zoljával egészen vegytiszta hatást keltõ
munkaállomások kialakítására is alkal-
mas gép minden földi jóval, többek
közt vezeték nélküli vagy Bluetooth-csa-
tolóval is felszerelhetõ, a különféle egy-
ségeket pedig USB kapukon keresztül
csatlakoztathatjuk hozzá.

Az ablakos gombot lehagyták
A hazánkban is ismert német Cherry

a SuSE támogatásával linuxos billen-
tyûzet gyártását tervezi. A billentyûzet

a CyMotion sorozat egy átalakított
példánya lesz, amelyre különleges,
a cég által mellékelt programmal
testreszabható szolgáltatást nyújtó
gombok kerülnek – köztük egy Tux

rajzzal is ellátott. A billentyûzet ára
meglehetõsen borsos lesz, alulról sú-
rolja a tízezer forintos határt, ráadásul
egyelõre csak Németországban, Hollan-

diában és Angliában tervezik forgal-
mazni, tehát magyar gombokkal ellá-
tott változatra nem számíthatunk.
�www.cherrycorp.com

Vége lehet a szemétáradatnak
A Sendmail fejlesztõi elkészültek a ké-
retlen levelek szûrésére szánt modul-
juk elsõ változatával. A modul szaba-
don letölthetõ a Sendmail oldaláról.

Elérhetõvé tételének egyelõre hang-
súlyozottan az a célja, hogy minél
szélesebb körben terjedjen a megol-
dás, illetve valós környezetekben
tudjanak tapasztalatokat gyûjteni a
mûködésével kapcsolatban – ugyan-
akkor kulcsfontosságú rendszereken
nem javasolják a használatát.
A Sender ID nevû, egyelõre csak leen-
dõ IETF szabvány egy részét megva-
lósító modul a levelek fogadásakor
megpróbálkozik a küldõ hitelesítésé-
vel, így elõzve meg a szemét eljutását
a felhasználói postafiókokig.
A Sender ID, bár alig jelent meg, már-
is viták tárgyává vált, ugyanis a Mic-
rosoft által fejlesztett Caller ID for 

e-mail és a � Pobox.com-ot alapító
Meng Wong által kidolgozott Sender

Policy Framework (lásd: SPF bemutató,
Linuxvilág, 2004. augusztusi szám)
keresztezésébõl jött létre, és a Micro-
soft által támasztott felhasználási fel-
tételek nem mindenkinek nyerték el
a tetszését.
�www.sendmail.net

Fényképezõ kesztyû
A felölthetõ számítógép mintájára
a Fuji elõállt a felölthetõ fényképezõ-
gép ötletével. Az apró fényképezõgép
leginkább valamiféle kesztyûre hason-
lítana, a lencse egy apró gyûrû formá-
jában a középsõ ujjra kerülne, az
LCD-kijelzõ a tenyér felõli oldalon
kapna helyet, míg az áramellátást biz-
tosító akkumulátort valahova a csukló
környékére helyeznék. A cég elképze-
lése szerint a gépet a viselõ személy
izmainak mozgatásakor keltett elekt-
romos jelek hoznák mûködésbe, pél-
dául amikor a tulaj V betût formál kö-
zépsõ és mutatóujjával. A meglévõ
mûszaki megoldások már lehetõvé te-
szik egy ilyen termék tömeggyártását,
most már csak a megfelelõ alkalmazási
területet kell megtalálni.

Maroknyi Linux
A Wildseed termékeként megjelent az
elsõ Linux alapú, GSM/GPRS hálóza-
tokra szánt mobiltelefon az amerikai
piacon. A szokatlan, ívelt formájú ké-
szülék érdekessége, hogy fedõlapjá-

nak, pontosabban
„bõrének” cseréjé-
vel egészen új
személyiséggel ru-
házható fel. Az in-
telligens bõrök
– ilyenekbõl máris
23-féle érhetõ el –
egy apró lapkát
rejtenek maguk-
ban, amely soros
összeköttetésen
keresztül kapcso-
latot tart a készü-
lékkel. A lapka

csengõhangokat, egyéb hangjelzése-
ket, animációkat és egyebeket tárol,
de külön gombokkal akár arra is alkal-
mas lehet, hogy játékkonzollá változ-
tassa a telefont.
A készülék központi részébe 200 MHz
órajelû XScale processzor került, rajta
2.4.5-ös Linux fut. A GSM hálózattal
való kapcsolattartásról egy különálló
kommunikációs processzor gondosko-
dik. Ezen egy önálló, valós idejû ope-
rációs rendszer fut. Az okos bõrökben
szintén egyedi operációs rendszer fut
egy 8 bites RISC processzoron.
�www.smartskins.com
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OpenGL 2.0
Az OpenGL szabványok sorozatában
hetedik tagként megjelent az OpenGL

2.0. A 2.x sorozat nyitó tagjának kiadá-
sával az OpenGL Shading Language

is az alapcso-
mag részévé
vált, de további
kisebb-nagyobb
változások, fej-

lesztések is történtek az elõzõ, 1.5-ös
változathoz képest. Az új elõírás-gyûj-
temény természetesen képes visszafe-
lé együttmûködni a korábbi változa-
tokkal. A dokumentumot bárki szaba-
don letöltheti az OpenGL weboldalról. 
�www.opengl.org

Csábít a Sybase
A Sybase bejelentette, hogy Adaptive

Server Enterprise (ASE) adatbázis-ki-
szolgálójának egy változatát ingyene-
sen teszi elérhetõvé Linux alá. A cég
képviselõje szerint lépésük célja az
volt, hogy a költséghatékonyabb meg-
oldásokat keresõ, és ezért a Linuxszal

ismerkedni kívánó felhasználók szá-
mára ingyenes tesztelési lehetõséget
biztosíthassanak. Az ingyenes ASE

Scribus 1.2
Az 1.0-ás változat kiadása után több
mint egy évvel megjelent a Scribus 1.2-
es változata. A nyílt forrású kiadvány-
szerkesztõ programban a felhasználók
kérésére megvalósított szolgáltatások
és a kijavított hibák száma együttesen
eléri a nyolcszázat, és felhasználói
felületét is nem kevesebb, mint 27
nyelvre fordították le. A fejlesztõ csa-
pat ezzel egy idõben büszkén jelentet-
te be, hogy az amerikai Twin Tier Times

hetilapot Scribus, GIMP 2.0 és egyéb
nyílt forrású alkalmazások segítségé-
vel szerkesztik, vagyis a kereskedelmi
felhasználás is megkezdõdött. További
újdonság, hogy � docs.scribus.net cím
alatt egy a leírásokat összefoglaló
weboldal is indult, amelyet idõvel
szintén többnyelvûre fognak bõvíteni.
�www.scribus.net

Naptármadár
A Mozilla.org kiadta önálló naptár al-
kalmazásának, a Sunbirdnek (napma-
dárnak) elsõ tesztváltozatát. A Sunbird

– ez egyébként csak ideiglenes név,
a végleges program
más elnevezést fog
kapni – tervezet a
Mozilla naptár össze-
tevõjének újraterve-
zett változata, fej-
lesztésének alapgon-
dolata egy többféle

operációs rendszeren is futtatható idõ-
kezelõ alkalmazás létrehozása, amely
a Mozilla hasonló összetevõjéhez ké-
pest kisebb méretû és nagyobb teljesít-
ményû. A tervezet kitûzött céljait átte-
kintve annyi már most megállapítha-
tó, hogy a majdani alkalmazás széles
körû együttmûködésre lesz képes
mind csoportmunka-kiszolgálókkal,
mind hordozható eszközökkel és mo-
biltelefonokkal, továbbá rengeteg fi-
nom beállítási lehetõséget kínál majd
használóinak.
�www.mozilla.org/projects/calendar/

Új kommunikátorok
Hamarosan két új kommunikátorral is
bõvül a Nokia kínálata: a 9500-as
„féltégla” az idei év utolsó negyedé-
ben, míg a 9300-as modell jövõ év ele-
jén lesz elérhetõ. A 9500 -as valóban

mindent tud, amit ma egy mobiltele-
fon - személyi titkár készüléktõl elvár-
ni érdemes. A teljesség igénye nélkül:
mindhárom GSM sávon használható,
belsõ és külsõ kijelzõje egyaránt szí-
nes, teljes értékû billentyûzettel ren-
delkezik, támogatja az EDGE, az IEEE

802.11b és a Bluetooth kapcsolatokat,
a WPA, SSL/TLS, VPN és IPSec proto-
kollokat illetve megoldásokat, továb-
bá tartalmazza a mobil munkavégzés-
hez szükséges szövegszerkesztõt,
böngészõt, táblázatkezelõt és egyéb
alkalmazásokat.
A 9300-as típus kicsivel butább na-
gyobb testvérénél, például hiányzik
belõle a kamera és a vezeték nélküli
hálózati csatoló, ám ettõl eltekintve
hasonló képességekkel rendelkezik.
Az elmaradt szolgáltatásokért némi el-
lentételezés, hogy az alacsonyabb tí-
pusjelû telefon könnyebb és némileg
kisebb is társánál.
�www.nokia.com

Osztódnak a magok
Egyre élesebb a verseny az Intel és az
AMD között, ami egyelõre az egymás-
ra licitálásban mutatkozik meg: ki tud
szebbeket mondani eljövendõ kétma-
gos processzorairól? Az IDF-en az
Intel kétmagos Itanium és asztali pro-
cesszort is bemutatott, de az AMD
sem rest, jövõre kétmagos Opteron lap-
kákat ígért vásárlóinak, amelyek tá-
mogatását – az ígérgetéseknek némi
komolyságot adva – az IBM már be is
jelentette. Ahogy mondani szokás, ne
tartsuk vissza a lélegzetünket, hiszen

Medgyesi Zoltán
(mz@rettesoft.hu)
A Linuxvilág hírszerkesztõje. 
Szabadidejét legszívesebben 
a barátnõjével tölti, szeret 
autózni és bográcsban fõzni. 

egyik cégtõl sem áll távol a bejelentett
termékek tényleges piacra dobásának
csúsztatása, valamint meglepõ lenne,
ha a még el sem terjedt 64 bites lapkák
felbukkanása után ismét ilyen komoly
teljesítménybeli ugrást követnének el
az iparág szereplõi.
Mindeközben az AMD az amerikai pi-
acon képes komolyan megszorongatni
a hagyományosan piacvezetõ Intelt:
idén nyáron több olyan hét is volt,
amikor az eladott asztali gépek na-
gyobb hányadába került AMD pro-
cesszor, mint Intel; márpedig ilyenre
hosszú évek óta nem volt példa. Egy-
valakinek mindenképpen jót hoz a ki-
élezett versengés, és ez a tisztelt fo-
gyasztó, aki ugyanakkora vételár fejé-
ben egyre komolyabb teljesítményû
eszközökhöz juthat.

Express Edition for Linux az ASE 12.5.2

változat alapvetõ szolgáltatásait képes
biztosítani, ám legfeljebb egy pro-
cesszoron futtatható, maximálisan
5 GB adatot képes tárolni, és memóri-
ából is csak 2 GB-ot hajlandó használ-
ni. A kiszolgáló forráskódját nem
adták ki, a Sybase szerint a tényleges
felhasználók számára ennek nincs is
jelentõsége, õket inkább a termék
érdekli. Az ASE szabaddá tett változa-
ta 32 és 64 bites gépeken egyaránt
használható.
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