
A Samsung Galaxy Tab 10.1 
megtámadása csak egy kis sze-
lete volt a történetnek, a tét 
már sokkal nagyobb. Az összes 
androidos Samsung veszélyben 
lehet, ha a bíróság jóváhagyja az 
Apple Samsung elleni keresetét. 
Európában ugyanis teljesen leáll-
hat a forgalmazásuk.

Valószínűleg felbuzdult az 
Apple a Samsung táblagépé-
nek betiltásával kapcsolatos 

indítványa sikerén, még ha utóbb 
jelentősen tompult is a tiltó határo-
zat éle. Az új indítvány, melyet Hol-
landiában nyújtottak be a dél-kore-
ai gyártó ellen, már jóval többről, 
gyakorlatilag a Samsung mindegyik 
valamirevaló androidos eszközéről 
szól – írja a Technet. Az Apple sze-
rint a Galaxy Mini, a Galaxy Ace, 
a Galaxy S, a Galaxy S II, a Galaxy 
Tab 7, a Galaxy Tab 10.1, sőt még a 
Samsung által gyártott Google Ne-
xus S is gyanús, egy vagy több szaba-
dalmuk megsértésében. Az Apple 
nemcsak az értékesítés felfüggesz-
tését kéri, hanem minden készlet 
azonnali visszavonását. Kicsit elő-
renézve több készüléket is érinthet 
a dolog, hiszen a Samsung nemrég 
kiszivárgott 9 androidos újdonsága 
is valószínűleg viszonylag hasonló 
lesz megjelenésében a jelenleg kap-
ható modellekhez. A Samsungnak 
igazat adók arra hivatkoznak, hogy 
az Apple meghamisította a grafikai 
bizonyítékokat, mondván, hogy a 
beadott iratokban az iPad méreté-
vel megegyezőnek tüntették fel az 
amúgy kisebb Galaxy Tab 10.1-et. 
Az Apple igazát látók pedig ezt a 

sokat elmondó összehasonlítást 
linkelgetik.

A Samsung összesített okos-
mobil-eladások tekintetében való-
színűleg fej fej mellett vagy inkább 
az Apple előtt lehet Európában. 
A gyártó okostelefonos ereje az 
Androidban van, hiszen a bada még 
csak-csak népszerű, de a Windows 
Phone egyáltalán nem pörög úgy, 
ahogy várták. Így sejthető, hogy 
ha a hatóságok az Apple-nek ad-
nak igazat, az mekkora veszteséget 
jelentene a Samsungnak – gyakor-
latilag leállna a készülékek európai 
forgalmazása.
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Dedikált okostelefonos üzenet-
küldő alkalmazással rukkolt elő 
a Facebook, kiemelve a leggyak-
rabban használható képességet 
a kusza poszttengerből.

A hivatalos Facebook-blog 
felvetése szerint az üze-
netküldésnek egyszerűbb-

nek kell lennie a mostaninál – ne 
kelljen gondolkodni, hogy a cím-
zett éppen milyen platformon 
keresztül érhető el, ne kelljen ké-
telkedni benne, hogy eljut hozzá 
az üzenet. Legyen elég begépelni 
a szavakat és megnyomni a küldés 
gombot. A szolgáltató megoldása 
az új okostelefonos Messenger-
alkalmazás, ami egyszerűsíti a 

személyközi és a csoportkommu-
nikációt. A teljesen új alkalma-
zás elérhető iOS-re az App Store, 
Androidra pedig a Market kíná-
latából. Természetesen mindkét 
program ingyenesen letölthető, s 
az adatforgalmat leszámítva tel-
jesen ingyenesen is használható 
minden képessége – számol be a 
HWSW számítástechnikai portál.

A Messenger egy különálló al-
kalmazás, pontosan azzal az egy-
szerűséggel, mint amit az SMS is 
ad egy mobilon. Egy kattintással a 
postafiók-nézetbe jutunk, ahol az 
olvasás mellett az üzenetküldés is 
gyors és egyszerű. Az elküldött üze-
netet akár innen, akár a Facebook 
webes felületéről küldjük, akár a 

chat funkcióból, az mindenképpen 
értesítésként is megjelenik a cím-
zettnél, ahogy azt már megszokhat-
tuk, illetve a korábbi üzenetek min-
dig elérhetők a Facebook felületein 
keresztül, nem vesznek el többé az 
SMS-ek.

Amivel a Messenger több mint 
az SMS, hogy itt könnyen kezel-
hetünk csoportokat is, ugyanolyan 
egyszerűen címezhetünk üzenetet 
egy esemény összes résztvevőjének, 
mint ahogyan egy személynek. 
Össze lehet állítani egy ad hoc listát 
is, aminek tagjai az összes további 
üzenetet megkapják – varázslat 
nincs benne, a Facebook valóban 
csak kiemelte egy sokkal praktiku-
sabb felületbe a már meglévő üze-
netküldési képességeit.

A bejelentés apropója bizonyá-
ra a valamivel több mint egy hó-
napja bemutatott Google+, illetve 
annak a mobilalkalmazása, ami 
Huddle néven hozza ugyanezt a 
képességet. A Google ugyan nem 
keverte össze a leveleket, chatet 
és a rövid üzeneteket, viszont egy 
platformfüggetlen, SMS kiváltá-
sára képes megoldást hozott létre, 
aminek legnagyobb erőssége szin-
tén a csoportkommunikáció egy-
szerűsítése.

Mindkét program tökéletesen 
használja iOS és Android alatt is az 
értesítéseket, az egyetlen különbség 
az, hogy a Facebook-üzeneteket asz-
tali környezetben is megkapjuk, így 
elérhetjük a nem okostelefonozó is-
merősöket is – a Google+ Huddle-
je viszont csak mobilon működik 
egyelőre. 

Az okostelefonokra írt Facebook-alkalmazás letörheti a hagyományos sms sikerét
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Rekordot döntött 
az emberhajtású 

helikopter

Sikerült megdönteni az em-
berhajtású helikopterek re-
pülési rekordját: a Gamera 

nevű szerkezet 12 másodpercet 
töltött a levegőben úgy, hogy 
egyetlen ember hajtotta pedálok-
kal, mint egy biciklit. Az ember 
által hajtott helikoptert da Vinci 
álmodta meg több mint 500 éve, 
de a gyakorlati megvalósítása min-
dig is lehetetlennek tűnt. 1980-
ban hirdetett versenyt az America 
Helicopter Society az ember haj-
totta helikopter megépítésére, a 
Sikorsky-díjat a híres repülőterve-
ző Igor Sikorskyról nevezték el, és 
a dicsőség mellé 250 ezer dollárral 
inspirálja a mérnököket a gép meg-
építésére.

A díjat 31 éven át nem sikerült 
elvinni, pedig csak egy egyetlen 
ember által hajtott helikopterrel 
kellene vele legalább 3 méteres ma-
gasságba emelkedni, és egy percig 
lebegni. A követelményeknek ed-
dig a közelébe sem sikerült érni, a 
nem hivatalos rekordot egy japán 
csoport tartja, akik nem ellenőrzött 
körülmények között ugyan, de állí-
tólag 24 másodpercig a levegőben 
tartották a Yuri nevű gépüket.
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