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Számítástechnikai hírek 
Gőzerővel készül az Android utódja 
Rengeteg mérnököt állított rá a Fuchsiára a Google. Nem áll távol a titkolózás a 

Google-től, elvégre minden nagy cégnek meg kell védenie az üzleti titkait, hogy ne ke-
rüljenek túlságosan korán nyilvánosságra. Éppen ezért is izgatja az informatika iránt ak-
tívan érdeklődők fantáziáját a cég Fuchsia kódnevű operációs rendszere: a nyílt forrás-
kódú szoftver nagyon korai verziói már két 
éve nyilvánosan elérhetőek, ám ehhez ké-
pest a Google abszolút semmit nem volt 
hajlandó elárulni a projektről. A Fuchsia 
egy teljesen nulláról kifejlesztett operációs 
rendszer, és ha minden az elképzelések sze-
rint alakul, akkor a jövőben ez lehet a 
Google fogyasztói eszközökre szánt operá-
ciós rendszere. 

 
Ezzel a chippel tarolna a középkategóriában a Huawei 
A Kirin 710-es lapkával szereli majd fel a középkategóriás készülékeit a kínai gyártó. 

A Huawei legújabb mobilos lapkakészlete a Kirin 710 lett. Ez nem nagy meglepetés, 
ugyanis az érkezéséről már legalább egy hónapja lehetett tudni. Az új chipet a kínai óriás 
a középkategóriás okostelefonjaiba szánja. A Kirin 710-es SoC legfőbb ellenfele a 
Qualcomm Snapdragon 710 lesz. Míg a 
Qualcomm Snapdragon 710 10 nm-es gyár-
tástechnológiával készül, addig a Kirin 710 a 
TSMC régebbi, 12 nm-es technológiáját 
használja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a Huawei chip valamivel nagyobb. A Huawei 
szerint a Kirin 710 teljesítménye 75 százalék-
kal jobb, mint az előző generációé. A Kirin 
659-hez mérten a többmagos teljesítmény is 
emelkedett, 68 százalékkal. A Kirin 710 
nyolc processzormagjából négy 2,2 GHz-en, négy 1,7 GHz-en ketyeg. A grafikáért az 
ARM Mali G6 GPU felel, ami 1,3-szor gyorsabb annál, mint ami a Kirin 659-ben volt. 
Adott továbbá az LTE-és a dual-SIM-támogatás is. Az első Kirin 710-alapú okostelefon 
lesz a Nova 3i lesz. 

 
Instagram: törölhetőek lesznek a követők? 
Teszteli az új funkciót az Instagram, de 

emellett a kétlépcsős hitelesítés is fejlődik. Az 
Instagram szeretne nagyobb irányítást adni a 
felhasználói kezébe, ezért olyan funkciót tesz-
tel, amellyel mindenki eldönthetné, hogy ki-
nek van hozzáférése a tartalmaihoz. Két új 
funkciót is tesztel a szolgáltatás, ezek egy jö-
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vőbeli, stabil verzióban jelenhetnek meg. Mindeddig a felhasználók csak úgy befolyásol-
hatták a követői táborukat, hogy privátnak jelölték meg a fiókjukat. Ebben az esetben 
mindenkinek kérelmet kell küldenie, mielőtt követhetné a felhasználót, és láthatná a tar-
talmait. A nyilvános fiókok egyáltalán nem befolyásolhatták a követőik listáját – eddig. 
Ez most megváltozik, a Facebook tulajdonában lévő Instagram ugyanis bizonyos fel-
használóknak már most lehetővé teszi, hogy töröljék azokat a követőiket, akik valamiért 
nem szimpatikusak számukra. A törlésről az érintetteket nem értesíti a platform, ezért a 
folyamat igen egyszerű. Fejlődik továbbá a kétlépcsős hitelesítés is: a jövőben a felhasz-
nálók appok segítségével, mobilszám és SMS nélkül is hitelesíthetik magukat. 

 
Ingyenes internetet szórnak majd a Facebook műholdjai, hamarosan fel is lövik az elsőt 
Az ingyenes internet sugárzására alkalmas drón fejlesztését néhány hete ugyan leállí-

totta a Facebook, de mint kiderült, párhuzamosan futtattak egy másik, hasonló projek-
tet is, amely most révbe érni látszik. Június végén kissé váratlanul – de talán nem meg-
lepő módon – jelentette be a Facebook, 
hogy bezárják a boltot, nem fejlesztik tovább 
az ingyeninternetet szóró drónt. Annak elle-
nére sem, hogy a korábbi tesztek meglehető-
sen ígéretesek voltak. A döntés azonban 
nem jelenti azt, hogy Zuckerbergék felhagy-
nának az ingyenes internet szolgáltatásával. 
A Facebook ugyanis nemcsak a drónokban 
látta az internetszórás lehetőségét. A cég 
még 2015-ben indította el azt a projektet, 
amelynek köszönhetően műholdakon keresztül már eddig is több tízmillió ember szá-
mára tette elérhetővé a világhálót, eddig azonban mások eszközére volt utalva. Most 
azonban kiderült, saját műholdat fejlesztenek. Olyannyira előrehaladott a munka, hogy a 
tervek szerint 2019 elején már fel is lövik az egyébként Athena nevet viselő szatellitet. A 
Facebook szóvivője ennél pontosabb időpontot nem mondott, annyit azonban igen, 
hogy a műhold alacsony földi pályán száll majd, hogy olyan helyeken biztosítson inter-
netkapcsolatot, ahol egyáltalán vagy szinte alig érhető el a világháló. Mindez a lehetőség 
a tervek szerint csak „egy korlátozott ideig” lenne elérhető, tehát úgy tűnik, egy kísérleti 
projektről van szó. Annál is inkább, mert ahhoz, hogy nagy területet fedjenek le, renge-
teg műholdra van szükség – elég csak Elon Musk hasonló tervére gondolni, ahol össze-
sen több mint 10 ezer szatellit fellövését tervezik. 

 
Kelet-Európában jön a Galaxy J6+ 
A dél-koreai gyártó szép ütemben bővíti ki a Galaxy J-sorozatot, már több idei vál-

tozatot is láthattunk, május végén például a Galaxy J6 és J4 bemutatkozásáról számol-
hattunk be. Most egy újabb típus van érkezőben, amely szomszédunkban rajtolhat el. 
Külső forrás adta hírül, hogy érkezőben van a Galaxy J6+, amely több változtatással je-
lenik majd meg a piacon. Ezek egyike a Snapdragon 450 chip megjelenése, hiszen az 
eredeti példány még az Exynos 7870 processzorral bukkant fel, vagyis a teljesítmény jó 
eséllyel jelentős mértékben módosulni fog. A kijelző marad a korábban látott 5,6 
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hüvelykes Super AMOLED-panel, a felbontás ugyanúgy 
HD+ lesz, a hátoldalon viszont egy ikerkamerát helyezné-
nek el, az üzemidőt pedig egy jóval nagyobb, ezúttal kere-
ken 4000 mAh-s akkumulátor biztosítaná, ami minden-
képpen jó hír a felhasználóknak, hiszen korábban itt egy 
3000 mAh-s példánnyal kellett beérniük. Arról még nincs 
információ, hogy a memória és a belső tároló kapacitása 
miként alakulna, ez azonban korábban 3 és 4 GB, illetve 
32 és 64 GB volt, ettől pedig valószínűleg nem fognak 
komolyan eltérni. Megmaradt a microSD-bővítés lehető-
sége, mint ahogy elérhető lesz az NFC, az ujjlenyomat-
olvasó, valamint a megszokott szenzorok támogatása, míg 
a szoftveres oldalon továbbra is az Android Oreo fut majd, hiszen ennél frissebb verzió 
még nem jelent meg (legalábbis nem végleges változatban). A cég a hírek szerint a Füg-
getlen Államok Közösségében, valamint Szerbiában rajtoltatná el a készüléket, de nyil-
ván további európai piacok is megkapják azt, valamikor a közeljövőben. Ami a pontos 
megjelenési dátumot és a várható hivatalos árat illeti, ezt még szintén nem ismerjük, de 
valószínűleg nem kell már sokáig várni a rajtra. 

 
Minirobot-olimpiát rendezne a DARPA 
A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, az amerikai védelmi mi-

nisztérium kutatás-fejlesztési ügynöksége) tervezőmérnököket keres, akik katasztrófák 
esetén bevethető miniatűr, rovarméretű robotokat tudnak tervezni. Az elkészült robo-
tokat az ügynökség egy robotolimpián versenyeztetné, ahol felmérnék az erejüket, se-
bességüket és tartósságukat. A SHRIMP (Short-Range Independent Microrobotic 
Platforms) névre keresztelt projekt célja, hogy olyan környezetben teszteljék az elkészült 
robotokat, ahol az emberek vagy a nagyobb robotok nem boldogulnak. Ronald 
Polcawich, a DARPA projektmenedzsere elmondta, hogy a védelmi minisztériumot 
mindenféle méretű és formájú robotok érdeklik. Az apró robotok tervezése viszont 
számos egyedi nehézséggel jár, különösen a tömeg- és méretbeli korlátok miatt, ami más 
robotok tervezésénél ritkán merül föl problémaként. A SHRIMP-programban résztve-
vő kutatóknak új módszereket kell kidolgozniuk az energiaellátásra, az anyaghasználatra 
és a teljesítményre vonatkozóan. A végső modelleknél tesztelni fogják, hogy milyen 
messzire vagy magasra tud ugrani a robot, mekkora tömeget tud megemelni, és milyen 
messzire tud elhajítani egy-egy tárgyat. Egy másik tesztben a robotok sziklamászó és 
navigációs képességeit is felmérik, illetve különféle biatlonversenyeken teszik próbára 
őket. Polacwich szerint a parányi robotok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gya-
korlatban teszteljenek energiahatékony, sokrétű mikroelektronikát. Arra számítanak, 
hogy új energiaellátási és más műszaki megoldásokat ismerhetnek meg, amik több terü-
leten is hasznosíthatók lehetnek a későbbiekben. 

(origo.hu, hvg.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 
 

  




