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Nem szíNez, vés

Örökké tartó DVD
Már ősztől változhat a piac

Ultravékony laptopok érkeznek

rádióhulláM helyett fények

LED-ek nyugdíjazzák a Wi-Fit?

hamarosan kereskedelmi for-
galomban is kapható lesz az az 
új típusú lemez, amelyen hosz-
szú távon is megmaradhatnak 
az adatok. a jelenlegi dvd, cd 
vagy Blu-ray lemezeken ugyanis 
véges – és viszonylag rövid – az 
adatok élettartama.

Egy óriási hátulütője a CD, 
DVD és Blu-ray lemezek, 
hogy hosszabb távú adat-

tárolásra egyáltalán nem garan-
táltak. Trópusi gombák mellett a 
napfény is olvashatatlanná teszi 
őket. Az LG és a Millenniata által 
bemutatott – és elvileg nemsokára 
piacra kerülő – új M-Disc azonban 
a műanyag korongok helyett egy 
kőtábla tartósságával rendelkezik. 
A gyártó szerint a jelenlegi optikai 
meghajtókkal (DVD/Blu-ray) is 
olvasható lemez kibírja azt is, ha 
folyékony nitrogénfürdő után for-
ró vízbe dobják. Állításuk szerint a 
lemez gyakorlatilag végtelen időig 
megőrzi a tárolt adatot – számol be 
a Technet.

Ráadásul az Amerikai Védelmi 
Minisztérium kutatásai is alátá-
masztják, hogy sokkal ellenállóbb 
a jelenlegi megoldásoknál. Az új 
lemez visszafelé kompatibilis a régi 
olvasókkal, azonban írni csak speci-
ális meghajtóval lehet. Ez azért van, 
mivel a lemez felépítése és anyaga 
eltér a mai, lézerrel elszínezhető 
festékréteget alkalmazó lemezeké-
től. Itt ugyanis a lézer nem simán 
elszínezi a felületet, hanem árkokat 
vés az adattároló rétegbe.

Azt pontosan nem tudni, hogy 
milyen anyagból is áll a lemez; a 
gyártó csupán annyit árult el, hogy 
„természetes” és „kőszerű”. Az új 

technológia hátránya, hogy az új-
raírás nem megoldható, mivel a 
felvésett jelek nem törölhetőek. A 
piaci bevezetésre készen álló spe-
ciális DVD lemezek a hagyomá-
nyosokhoz hasonló mennyiségű 
adatot – 4,7 GB – képesek tárolni, 
bár az írásuk meglehetősen lassú: 
csupán fele (4x) a mai átlagos lap-
top DVD-írók által nyújtottakhoz 
képest.

Az új lemez az archívumok, 
archiválók számára is jó hír lehet, 
mivel így végre nem kell olyan rész-
letekre figyelniük, mint például a 
tároló páratartalma vagy hőmérsék-
lete. A Védelmi Minisztérium által 
folytatott tesztek végére az M-Disc 
ugyanúgy olvasható maradt, míg a 
konkurens lemezek közül sokakat 
már fel sem ismert a lemez analizá-
tor. A lemez a jelenlegi tervek sze-
rint darabonként 3 dolláros áron 
kerülne forgalomba.

ultrabook: új kategória a laptopok 
piacán, amely ultravékony, ultra-
könnyű, erős, de emiatt sajnos 
nem ultraolcsó. szeptemberben 
pedig már a polcokon lehetnek.

Az „Ultrabook” kategóriát az 
idei Computexen mutatta 
be az Intel. Az egyre kisebb, 

egyre kevésbé melegedő procesz-
szorok, és egyre vékonyabb alkat-
részek végre olyan notebookgépek 
legyártását is lehetővé tették, ame-
lyek mellett az első MacBook Air 
túlsúlyos ducinak tűnik – írja a 
Technet.

A marketinganyag szerint az 
Intel arra számít, hogy 2012 végére 
már a notebook piac 40 százalékát 
az ilyen gépek uralhatják. Az első 

ilyen gép az ASUS UX sorozata, 
amely szeptemberben jelenik meg. 
A rossz hír, hogy míg az Intel vízió-
ja még olcsó, 1000 dollár (mintegy 
3000 lej) alatti gépekről beszélt, az 
ASUS már a realitás talaján maradt. 
A cég szóvivői ugyanis elárulták: az 
új gépek csak akkor kerülhettek 
volna e lélektani határ alá, ha las-
sabb Intel Core i3 processzorokat 
használtak volna.

A végül felhasznált Core i5/i7 
és az SSD háttértárak azonban az 
árakat a 2000 dolláros vonal felé 
lendítették a gépeket. Az erős pro-
cesszor és az SSD háttértárak ára 
egyébként a gépek gyártási költsé-
geinek nagyjából felét teszik ki. Az 
UX család egy 11,6”-os, 1,1 kilo-
grammos, és egy 13,3”-os, 1,3 kilós 

modellel érkezik. Az akkuidőről 
még nincs adat, csupán az Intel ko-
rábban említett tervei: tíz óránál is 
több. A cég 2011 második felében 
400-450 000 notebookgépet gyár-
tat le, és ezek közül 100 000 darab 
lesz Ultrabook kategóriás.

Az ASUS mellett a HP, az Acer 
és a Dell is készül hasonló modellek-
kel, azonban egy óriási problémába 
futottak: a japán katasztrófa miatt a 
globális LCD-piacon hiány van, ame-
lyet a világ gyártási kapacitása még 
nem tudott ellensúlyozni. Így példá-
ul míg a HP gépei az eredeti tervek 
szerint már augusztusban a boltokba 
kerülnének, a gyártó Foxconn szerint 
valószínűleg egészen 2012 első ne-
gyedévéig halasztódik az új kategória 
gépeinek piacra kerülése.

IT&Tech

li-finek becézik a Wi-fi utód-
jának szánt technológiát, ami 
fénykibocsátó diódák segítségé-
vel teszi lehetővé az adattováb-
bítást. az új megoldás előnye, 
hogy könnyebben telepíthető, és 
az elérhető sávszélesség is jóval 
nagyobb, de egyelőre gyerekci-
pőben jár.

Bár a vezeték nélküli hálózatot, 
a Wi-Fit tömegek használják, 
és a technológia népszerűsége 

várhatóan a közeljövőben sem csök-
ken, az mindig is nyilvánvaló volt, 
hogy a kihasználtság és a továbbítan-
dó adatok mennyiségének növekedé-
si ütemét tekintve előbb-utóbb eléri a 
korlátait – nem véletlen, hogy Ame-

rikában a Szövetségi Kommunikáci-
ós Bizottság (FCC) már 2009-ben 
figyelmeztetett a rádióhullámon ala-
puló kommunikáció által biztosított 
sávszélesség szűkösségére.

a fényalapú 
kommunikációé a jövő?
A most használt routereket és 

adaptereket ugyan még kár lenne 
kukába dobni, a kutatók már kísér-
leteznek a Wi-Fi utódjának szánt 
megoldással. Az egyelőre Li-Finek 
becézett technológia a látható fény 
rendkívül gyors, vibráló villogá-
sából nyer információkat, eseten-
ként sokkal többet, mint amire a 
Wi-Fi képes lenne – számol be a 
hwsw.hu. Az alapötlet egyszerű, 
az Edinburgh-i Egyetem tudósa, 
Harald Haas magyarázata szerint 
adott egy nagy fényerejű LED, 
amit a számítógép a kettes szám-
rendszer alapján 1-esként értelmez, 
ha világít, és 0-ként, ha nem. A lám-
pát rendkívül gyorsan, akár eltérő 
ütemben is lehet kapcsolgatni, így 
nemcsak az adattovábbítás megy 

hamar végbe, de megfelelő sebesség 
mellett a fény zavaró vibrálását sem 
érzékelné az emberi szem.

A technika természetesen bo-
nyolítható, az Oxfordi Egyetem 
kutatói például több LED egyidejű, 
de egymástól független működteté-
sével a párhuzamos adattovábbítás-
sal kísérleteznek, míg mások vörös, 
zöld és kék LED-ek kombinálásá-
val, a fény más-más frekvenciáján 
alakítanak ki különböző adatcsa-
tornákat.

akár 500 megabit 
másodpercenként
A Siemens kutatói a berlini 

Heinrich Hertz Intézet munkatár-
saival tavaly januárban állítottak 
fel adatátviteli rekordot a látható 
fényen alapuló kommunikációt 
(VLC) kihasználva: akkor egy 
rendkívüli fényerejű fehér LED-del 
másodpercenkénti 500 megabites 
adatátviteli sebességet értek el, igaz, 
mindezt egy üres szobában, ötmé-
teres távolságból. Bár ez utóbbi ri-
asztóan kicsinek tűnhet, a Siemens 

szerint nincs akadálya, hogy továb-
bi lámpákkal messzebbre is eljut-
tassák a szükséges információkat, 
az viszont már annál inkább prob-
lémát jelenthet, hogy a LED-eket 
egyenesen, az érzékelővel szemben 
kell elhelyezni.

Bár vannak kételkedők, a 
Warwicki Egyetem tudósa, Mark 
Leeson például kétségbe vonja, 
hogy a sok ajnározás ellenére a Li-
Fi csodaszer lenne, ugyanakkor azt 
ő is elismeri, hogy vannak jó alkal-
mazási területei, így biztonságosan 
használhatnánk a technológiát re-
pülőkön, víz alatt, de a kórházakban 
és az orvosi műszerekben is, ahol a 
Wi-Fi használata egyébként tiltott. 
A LED-ek világításra is alkalmasak, 
arról nem is beszélve, hogy elvileg 
tízszer olcsóbban megúsznánk a 
Li-Fi beüzemelését, mint a Wi-Fi-
ét. Haas egyébként külön vállalatot 
alapított az első VLC adóállomás 
terjesztéséhez, ami előzetes tervei 
és reményei szerint jövőre kerülne 
boltokba, és 100 megabites adatát-
viteli sebességet biztosítana.

Harald Haas, az Edinburgh-i Egyetem tudósa. Fényként terjedő bitek

Szupervékony laptop. Az Intel abban reménykedik, jövő év végére tízből négy hasonló gép lesz a piacon


