
POCKET PC ALAPÚ KÉZISZÁMÍTÓGÉPEK TESZTJE

FÓKUSZ

Tenyérnyi  Tenyérnyi  

Alig húsz esztendeje, a nevezetes COCOM-lista idején még végfelhasználói 
engedély kellett egy olyan XT masinához, amelynek tudása ma már megmosolyog-
tató napjaink kéziszámítógépeinek teljesítményéhez képest. Utóbbiak fokozatosan
beépülnek mindennapjainkba, és a gyártók között a vásárlók kegyeiért folytatott
harcban egyre-másra jelennek meg az extrákkal telezsúfolt készülékek.

Pocket PC alapú
kéziszámítógépek
tesztje



TE
C H

NOLÓGIAI DÍJ

Legjobb vétel
A teljesítmény, az érvényesíthetô
garanciális idô és a mûködési
jellemzôk bajnoka

Technológiai díj
A koron túlmutató újításokat
tartalmazó eszköz számára
tartjuk fenn

A PC World ajánlata
Szubjektív véleményünk  
és az ár/teljesítmény alapján 
kiosztott díjak

 Windows Windows
J elenlegi tesztünkben az egyik nagy 

csoportot, a Microsoft Pocket PC ope-
rációs rendszert (korábban Windows CE) 
futtató tenyérgépeket vesszük górcsô alá, 
és igyekszünk rávilágítani arra is, mire
használhatók, legyen szó akár kemény 
munkáról vagy önfeledt szórakozásról. 
A fejlesztés tempója – amint azt a számí-
tástechnikában vagy a mobiltelefóniában 
már megtapasztalhattuk – szédületes, 

a gépek teljesítménye mind rövidebb ideig
felel meg a pillanatnyi csúcstechnológiá-
nak. Az áttekintésben azonban a teljesít-
ményadatokon kívül a felszereltséget, 
a hang- és képminôséget, valamint az esz-
tétikus kinézetet is pontoztuk. Az sem elha-
nyagolható szempont, hogy az idô múlásával
egyre barátságosabbak lettek az árak, ezek
láttán érdemes lehet átgondolni a korábban
esetleg elérhetetlen „játékszernek” ítélt
kéziszámítógépekhez való viszonyunkat.

CSIZMAZIA ISTVÁN
online-szerkesztô, 
szoftvertanácsadó

A PC World internetes oldalának szer-
kesztôje, vírusok szakértôje, elsôsorban

szoftveres kérdések megválaszolója
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ASUS MyPal A620BT Dell Axim X5

A z ábécérend szerint elsô-
ként vettük kezünkbe 

az ASUS készülékét, amelynek
nevében a BT a bluetooth-os
kivitelt jelzi. Az elegáns, kes-
keny házban lakó gépet egy 
400 megahertzes Intel Xscale
PXA–255 processzor hajtja, 
a 65 ezer színû TFT képátlója 
89 milliméter, a szöveg olvas-
hatósága a ClearType funkció-
val javítható. Bár az újhullám
jegyében a készülékben már
megtalálható a CompactFlash-
kártyaolvasó, érthetetlen módon
– talán helytakarékossági okok-
ból? – sajnos kimaradt a Secure
Digital/MultiMediaCard
(SD/MMC) kártyahely. A vezeték
nélküli kommunikációhoz be-
építették mind a nagy sebességû
infra (FIR), mind pedig a rádiós
(Bluetooth) lehetôséget.

Külön extraként az energiata-
karékos üzemmódot érdemes
kiemelni, így mûködtetve a me-
zôny leghosszabb, mintegy 
19 órás üzemidejét produkálja.

Nagyon szép és kontrasztos
képe van, a teszt-MP3 lejátszása
is tiszta, torzításmentes volt.
Megjelenésével kimondottan 
jó benyomást tett ránk a készü-
lék: a nyújtott ár/teljesítmény
arányt pedig nemcsak reálisnak,
hanem kimondottan kedvezô-
nek tartottuk.

E z volt az egyetlen tesztelés-
re kapott modell, amelyen

még a régebbi, 2002-es évjáratú
operációs rendszer dolgozott. 
A robusztus, kissé széles készü-
lékház oldalán gumiborítás segíti
elô a csúszásmentes, biztos
fogást. A gépet egy 400 mega-
hertzes Intel Xscale PXA–250
processzor hajtja, a 65 ezer szí-
nû TFT képátlója 89 milliméter
(ClearType funkcióval). A me-
móriakártyák, illetve bôvítések
közül a Secure Digital és a Com-
pactFlash-kártyaolvasó egyaránt
megtalálható benne. A vezeték
nélküli kommunikációhoz azon-
ban csak az infravörös megoldás
kínálkozik.

Az akkuk – a tölthetô fôakku-
mulátor és a kiegészítô elem –
könnyû cserélhetôsége, valamint
a beépített energiatakarékos
Power Save funkció példaértékû.
Szimpatikusnak és kényelmes-
nek találtuk az újabb készülé-
keken oly könnyen megszokható
oldalsó navigálógombot is (jog-

dial). A képe közepes minôségû,
az MP3 lejátszása pedig eléggé
torzan szólt beépített hang-
szórójából. A készülék külleme,
mérete is inkább régimódi és
vaskos, egyedül a hihetetlenül
alacsony akciós ár bizsergette
meg a szívünket.

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 8,25

ASUS MyPal A620BT

109

107

108

108

109

ELÔNY
Kiemelkedô üzemidô,

integrált Bluetooth, 
kedvezô árfekvés, 
szuperkeskeny kivitel

HÁTRÁNY
Hiányzik az SD/MMC

olvasó, az akku nem 
vehetô ki

PC WORLD ÉRTÉKELÉS

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 6,05

Dell Axim X5

106

107

103,5

104

109

ELÔNY
Könnyen cserélhetô

akku és elem, kényel-
mes jog-dial gomb, 
tartalék akku is tölthetô 
a bölcsôben

HÁTRÁNY
Hiányzik a Bluetooth,

kissé méretes a készü-
lékház

PC WORLD ÉRTÉKELÉS
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Fujitsu–Siemens Pocket 
Loox 610 BT

A Bluetooth-os kivitelû, ele-
gáns, keskeny, de a teszt-

ben szereplôk közül a legter-
jedelmesebb házban rejtôzô
gépet egy 400 megahertzes Intel
Xscale PXA–255 processzor hajt-
ja; a 65 ezer színû TFT képátlója
89,3 milliméter, és a szövegol-
vashatóságot javító ClearType
funkcióra is számíthatunk. 
A memóriakártyák, illetve bôví-
tések közül a Secure Digital- 
és a CompactFlash-kártyaolvasó
is megtalálható benne, továbbá
infrakapu és Bluetooth szintén
rendelkezésünkre áll.

Van benne extraként vezeték
nélküli (802.11b szabványú) há-
lózati és nagy sebességû infra-
kapcsolatot lehetôvé tevô modul
is. Képe nagyon szép és kont-
rasztos, a teszt-MP3 lejátszásá-
nál azonban eléggé torz hangok

szûrôdtek ki beépített hangszó-
rójából. Küllemét vonzónak,
ár/teljesítmény mutatóját is meg-
felelônek találtuk.

HP–Compaq Ipaq 3950

A tesztelésre érkezett gépek
mellé referenciaként egy saját

használatú HP–Compaq 3950-es
típust is megvizsgáltunk. A készü-
lék természetesen nem kortársa 
a többinek, hiszen már több 
mint egyéves modell – a régebbi,
2002-es évjáratú operációs rend-
szer dolgozik rajta. Szerepeltetésé-
vel azt szerettük volna demonst-
rálni, hogy egy használt készülék
mennyire eredményesen állja meg
a helyét napjaink villámgyorsan
elavuló világában.

A robusztus készülékház oldalán
már található gyorsindító gomb,
ennek segítségével a beépített dik-
tafont tudjuk villámgyorsan had-
rendbe állítani. A gépben már 400
megahertzes Intel Xscale PXA–250
processzor dolgozik, és 65 ezer
színû TFT-kijelzôjének képátlója
az egyik legnagyobb: 96,5 milli-
méter (a ClearType funkció még
nem szerepel a repertoárban).
Kizárólag Secure Digital típusú
kártyákkal boldogul, és csupán 
infravörös kapcsolódásra nyílik
lehetôség (a Bluetooth adaptert
csak késôbb megjelent nagyobb

testvérébe, a 3970-es modellbe
építették be). Sokféle „kabátot”
kaphatunk azonban hozzá: létezik
olyan is, amelynek segítségével 
– igaz, tetemes költséggel és méret-
növekedéssel, de – mobiltelefonná
alakíthatjuk kéziszámítógépünket.

A gépben megtalálható a Nevo
program, amellyel infrakészüléket
tudunk „távirányítani”. Nagyon
szép éles és kontrasztos képe van,
az MP3-at kristálytisztán játszotta
le. Megjelenése tetszetôs, bár nem
a legmodernebb, ár/teljesítmény
arányát pedig (fôleg a jelentôs
bôvítési lehetôségek miatt) reális-
nak tartottuk.

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 6,15

HP–Compaq Ipaq 3950

105

105

109

108

107

ELÔNY
Nagyméretû kijelzô,

széles és kényelmes
joystickgomb a játékok-
hoz

HÁTRÁNY
Rögzített akku, hiány-

zik a Bluetooth, kissé
terjedelmes a készülék-
ház

PC WORLD ÉRTÉKELÉS

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 8,4

Fujitsu–Siemens Pocket Loox 610 BT

109

107

106

106

104

ELÔNY
Szemrevaló külsô, in-

tegrált WLAN, nagy se-
bességû infrakapcsolat
(FIR), Speed menügomb

HÁTRÁNY
Viszonylag nagy

méret, magas árfekvés
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HP h5500

A HP szokásos robusztus
házában megbúvó gépet

egy 400 megahertzes Intel
Xscale PXA–255 processzor hajt-
ja, és a 65 ezer színû, ClearType
funkciós TFT képátlója szintén
az egyik legnagyobb: 96,5 milli-
méter. Talán helytakarékossági
okokból, mindenesetre kimaradt
a CompactFlash-kártyaolvasó,
így meg kell elégednünk egy
SD/MMC kártyahellyel, egy nagy
sebességû infrakapuval, Blue-
tooth, valamint vezeték nélküli,
802.11b szabványú hálózati
lehetôséggel.

A beépített rezgô (vibra) üzem-
mód kiegészíti a programokhoz,
riasztásokhoz rendelt hangos
üzemmódot, és kétségtelen
elôny – a szabványos HP-„ka-
bátokkal” való kompatibilitás
okán – a nagy számú csatlakoz-
tatható tartozék. Extra LED-jei-
nek segítségével jól nyomon
követhetô a vezeték nélküli al-
kalmazások aktivitása. Képe éles
és kontrasztos, a teszt-MP3-at 

is tisztán játszotta le. Kinézete
közepes, a készülék kissé túl-
méretezett és súlyos darab. Bár
az általa nyújtott teljesítményt
megfelelônek tartjuk, az árát
kissé sokalljuk.

Mitac Mio Digi-Walker 339

A teszt legkisebb méretû házá-
ban dolgozik a 400 mega-

hertzes Intel Xscale PXA–255
processzor alapú gép – 65 ezer
színû, ClearType-os TFT-jének
képátlója viszont az egyik legki-
sebb: 88,9 milliméter. A memó-
riakártyák, illetve bôvítések közül 
– a keskeny kivitel miatt – kima-
radt a CompactFlash-kártyaolva-
só, ám Secure Digital kártyákkal
lehet bôvíteni. A készülékben 
a beépített – igaz, szerény képes-
ségû – digitális kamera játssza 
a fôszerepet (álló- és hanggal
együtt mozgóképeket is tudunk
rögzíteni). A vezeték nélküli
kommunikáció kizárólag infra-
vörös kapcsolaton át lehetséges.

A gép hátoldalán található, 
két erôs fényû LED segítségével 
– igaz, csak kis távolságra – gyen-
gébb fényviszonyok között is
tudunk villantani, akár egy vaku-
val, vagy mozgóképrögzítés
esetén, mint egy reflektorral. 
Az akku cserélhetô kivitelû, és 
a diktafonfunkciót élesítô gombot

is megtaláljuk a készülék olda-
lán. Közepesen éles és kontrasz-
tos képet szolgáltat, amelynek
színhûsége már pici nézôszög-
módosításkor is jelentôsen válto-
zott. MP3 lejátszásánál erôsen
torzított, hang tekintetében a leg-
gyengébb hangszórós teljesít-
ményt nyújtotta. A készülék kiné-
zetre szép és modern, ár/teljesít-
mény értékét természetesen
emelte a beépített kamerafunk-
ció, amely napjainkban még
meglehetôsen új dolognak számít
egy PDA esetében.

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 7,8

HP h5500

109

108

106,5

106

102

ELÔNY
Nagyméretû kijelzô,

WLAN, nagyfokú bôvít-
hetôség

HÁTRÁNY
Kissé terjedelmes

ház, a mezôny legnehe-
zebb készüléke

PC WORLD ÉRTÉKELÉS

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 6,2

Mitac Mio Digi-Walker 339

107

106

104

106

108

ELÔNY
Kisméretû, integrált

kamera és vaku, a sta-
bil fogást segítô gumi-
csík

HÁTRÁNY
Kisméretû kijelzô, 

fakó színek, kényelmetlen
joystickgomb, a szabvá-
nyostól eltérô fülhallgató-
csatlakozás

PC WORLD ÉRTÉKELÉS
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A lapos, kissé széles, és szo-
katlan, fekete mûanyag

kerettel ellátott házban lakozó
készülék lelke egy 400 mega-
hertzes Intel Xscale PXA–255
proceszszor. A 65 ezer színû
TFT képátlója elég nagy: 
96,5 milliméter, és a ClearType
is szolgálatunkra áll. Van benne
Secure Digital- és Compact-
Flash-kártyaolvasó, infravörös 
és Bluetooth-kapcsolattal tud
kommunikálni. A készüléknek
létezik külön Wi-Fi támogatás-
sal rendelkezô típusa is, ez 
a 802.11b szabvány szerinti
WLAN kommunikációra
alkalmas.

Érdekessége, hogy az ATI 
cég grafikus vezérlôjét építették
bele, van rajta oldalsó fel-le
navigáló gomb – ezzel a fajtá-
val már nemcsak mozogni tu-
dunk a tételek között, hanem
megnyomásával kiválasztani is.
Éles és kontrasztos képet ad,
hang lejátszásánál viszont 
igencsak torzított beépített

hangszórója. Külseje lehetne
elegánsabb is, a fekete mûanyag
betét csak ront az összképen;
ár/teljesítmény viszonyát értékel-
ve kissé drágának találjuk.

A tetszetôs küllemû gépben
korszerû, 400 megahertzes

Intel Xscale PXA–263 procesz-
szor dolgozik, a 65 ezer színû
TFT képátlója 88,9 milliméter, 
a szövegolvashatóságot a Clear-
Type technológia javítja. Secure
Digital- és CompactFlash kártya-
olvasó is helyet kapott benne,
emellett infravörös és Blue-
tooth-kapcsolatra egyaránt 
lehetôséget ad.

Külön extraként a kivehetô
akkut, valamint a kis tömegû
készülékházat emelhetjük ki,
emellett feltétlenül meg kell em-
líteni, hogy a mezônyben egye-
dül ez a tenyérgép rendelkezett
saját USB-csatlakozóval, így
közvetlenül használhatunk
hozzá bármilyen 1.1 szabványú
eszközt: például USB-kulcstar-
tót, külsô billentyûzetet. Ugyan-
csak szimpatikusnak és kényel-
mesnek találtuk az újabb készü-
lékeken oly könnyen megszok-
ható, oldalsó fel-le navigáló
gombot (jog-dial). Igen szép 

és kontrasztos képe van, viszont
eléggé torz hangok szûrôdnek 
ki beépített hangszórójából.
Kellemes küllemével kedvezô
benyomást tett ránk, és ár/telje-
sítmény aránya teljesen reálisnak
mondható.

Mitac Mio Digi-Walker 558 Toshiba e750 BT

TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 7,55

Mitac Mio Digi-Walker 558

108

109

105,5

108

106

ELÔNY
Integrált USB 1.1

csatlakozás, cserélhetô
akku, kényelmes jog-dial
gomb

HÁTRÁNY
Viszonylag kis méretû

kijelzô, kényelmetlen
joystickgomb, a szabvá-
nyostól eltérô fülhallga-
tó-csatlakozás
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TELJESÍTMÉNY

FELSZERELTSÉG

HANG- ÉS KÉPMINÔSÉG

KINÉZET

ÁR

ÖSSZESEN 6,9

Toshiba e750 BT

108

108

105

105

105

ELÔNY
Minôségi grafikus ve-

zérlô, nagyméretû kijel-
zô, cserélhetô akku, ké-
nyelmes jog-dial gomb

HÁTRÁNY
Viszonylag jelentôs

méret és tömeg, a fekete
mûanyag berakás miatt
kevésbé elegáns

PC WORLD ÉRTÉKELÉS
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Hogyan teszteltünk?
A PC World szokásaihoz híven
„ítélethozatalkor” súlyozva érté-
keltük a különféle szemponto-
kat. Egy ekkorka gépnél a telje-
sítményt találtuk a legfonto-
sabbnak, ezért ezt 40 százalé-
kos erôsséggel számítottuk bele 
a végeredménybe. A felszerelt-
séget már kevésbé lényegesnek
(25 százalék) tartottuk, a hang-
és a kép minôségét 20, a külala-
kot 5, míg az árat 10 százalékos
súlyozással vettük figyelembe.
Az így kapott értékeket össze-
adva jött ki a végeredmény, 
egy 0 és 10 közötti törtszám.
Minél nagyobb az érték, annál
jobban szerepelt a termék.

PC WORLD
ÉRTÉKELÉS
Legjobb vétel
Fujitsu–Siemens Pocket Loox 610 BT

Forgalmazó: Fujitsu–Siemens Kft.
Web: http://www.fujitsu-siemens.hu és 
http://www.fujitsu-siemens.com

Kimagasló pontszámát igen jó képminôségé-
nek, kitûnô felszereltségének (Infra, Bluetooth, 
WLAN) és kedvezô mûködési idejének köszönheti. 
A mezôny memóriával legjobban felszerelt készüléke
volt (64+128 MB), valamint a készülékház is tartalmazta
azokat a jövôbe mutató korszerû újításokat (jog-dial,
extra információs LED-ek), amelyekkel hatékonyan
segíti a felhasználó munkáját.

Gyártó Asus Dell Fujitsu–Siemens HP HP

Típus MyPal A620BT Axim X5 Pocket Loox 610 BT Compaq Ipaq 3950 h5550
Processzor típusa Intel Xscale PXA-255 Intel Xscale PXA-250 Intel Xscale PXA-255 Intel Xscale PXA-250 Intel Xscale PXA-255
Processzor sebessége (MHz) 400 400 400 400 400
Memória mérete (RAM/ROM) 64 / 64 MB 64 / 48 MB 128 / 64 MB 64 / 32 MB 48 / 128 MB
Használható RAM (MB) 55,2 n. a. 47,9 n. a. 53,8
Operációs rendszer MS Pocket PC 2003 MS Pocket PC 2002 MS Pocket PC 2003 MS Pocket PC 2002 MS Pocket PC 2003
Operációs rendszer nyelve angol angol angol angol angol
Kijelzô típusa színes TFT LCD színes TFT LCD színes TFT LCD színes TFT LCD színes TFT LCD
Kijelzô felbontása 240✕ 320 240✕ 320 240✕ 320 240✕ 320 240✕ 320
Kijelzô képátlója (mm) 89 88,9 89,3 96,5 96,5
Színmélység 65 536 (64K) 65 536 (64K) 65 536 (64K) 65 536 (64K) 65 536 (64K)
ClearType funkció van van van nincs van
Videovezérlô típusa n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
USB kapu a készüléken nincs nincs nincs nincs nincs
Infra FIR/SIR SIR FIR/SIR SIR van
Bluetooth 1.1 nincs van nincs van
Drótnélküli hálózat (802.11b) nincs nincs van nincs van
SD/MMC nincs van van van van
CompactFlash Type II Type II Type II nincs nincs
Akkumulátor típusa 1300 mAh Lithium-ion 1440 mAh Lithium-ion 1500 mAh Lithium-ion 1400 mAh Lithium Polymer 1250 mAh Lithium Polymer
Az akkumulátor kivehetô-e nem igen igen nem igen
Átlagos mûködési idô (óra) 19 12 12 14 10
Energiatakarékos üzemmód Smart Power Saving Power Save nincs nincs nincs
Töltôhöz nemzetközi adapter nincs nincs igen nincs nincs
Méretek (mm) 125✕ 76,8✕ 13,3 128✕ 81,5✕ 18 147,5✕ 78✕ 18,2 134✕ 84✕ 16 138 ✕ 84 ✕ 16
Tömeg (gramm) 141 196 197 184 207
Mobiltelefon-funkció nincs nincs nincs nincs nincs
Vibra üzemmód nincs nincs nincs nincs van
Hangszóró van van van van van
Mikrofon van van van van van
Diktafonfunkció van van van van van
Hangvezérlô típusa n. a. AC–97 Codec, WM9705 n. a. n. a. n. a.
Beépített kamera nincs nincs nincs nincs nincs
Alap infra távirányító program nincs nincs nincs Nevo nincs
Kézírás-felismerés van van van van van
Fejhallgató-csatlakozás szabványos 3,5 jack szabványos 3,5 jack szabványos 3,5 jack szabványos 3,5 jack szabványos 3,5 jack
Bôvítési lehetôség CF, kabát SD/MMC SD/MMC, CF SD/MMC, kabát SD/MMC, kabát
Alaptartozékok a dobozban töltô, bölcsô, töltô, bölcsô, töltô, bölcsô, töltô, bölcsô, töltô, bölcsô

mûbôr tok mûbôr tok mûbôr tok, övcsipesz mûanyag tok
Extra gombok (jog-dial) 1: diktafon 2: navigáló + diktafon 3: navigálás fel-le, Speed-menü 1: diktafon 1: hangerô ±
Kijelzô LED-ek száma 1: Power, BT 1: Power 2: Power, Bluetooth 1: Power 3: Power, BT, Wlan
Tapadást segítô gumicsík nincs a készülék oldalain nincs nincs nincs
Forgalmazó Ramiris Rubin Kft. HumanSoft Kft. Fujitsu–Siemens Kft. HP Magyarország Kft. HP Magyarország Kft.
Gyártó weboldala http://www.asus.com/ http://www.dell.com/ http://www.fujitsu-siemens.com/ http://www.hp.com/ http://www.hp.com/
Forgalmazó weboldala http://www.ramiris.hu/ http://www.humansoft.hu/ http://www.fujitsu-siemens.hu/ http://www.pdatech.hu/ http://www.hp.hu/
Garanciaidô (év) 2 1 1 1 1
Bruttó ár (Ft) 109 875 74 875 172 000 128 125 219 875
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Ajánlott termék

ASUS MyPal A620BT
Forgalmazó: Ramiris Rubin Kft.
Web: http://www.ramiris.hu és http://www.asus.com

A mezôny legszebb és
legtisztább képét cso-
dálhattuk meg az ASUS
kéziszámítógépén. Bár
az akkumulátor teljesít-
ményadatai lenyûgözôk,
kissé csodálkoztunk,
miért nem kivehetô tí-
pust építettek bele. 
Az egyik legelegánsabb
készüléket kézre álló for-
mája, tömege, méretei,
valamint felszereltsége
(az alacsony ár ellenére
integrált Bluetooth-t
tartalmaz) és használ-
hatósága együtt tették
érdemessé a díjra.

Technológiai díj

Mitac Mio Digi-Walker 558
Forgalmazó: Juventus Team Kft.
Web: http://www.juventus-team.hu és http://www.justmio.com

A mezôny legújabb típusú
processzorát (Intel Xscale
PXA–263) felvonultató Mio558
több tekintetben is kivívta
elismerésünket. Közepes ár-
fekvése ellenére tartalmazza
a 802.11b szabvány szerinti
WLAN csatlakozási lehetôsé-
get, valamint az összes tesz-
telt készülék közül ebben az
egyben találtunk USB 1.1 alj-
zatot. A kisméretû és kimon-
dottan csinos készülékházat
mind az SD/MMC, mind pedig
a CompactFlash kártyák fo-
gadására felkészítették, így
ezt az átlagon felüli felszerelt-
séget jutalmaztuk a díjjal.

TE
C H

NOLÓGIAI DÍJ

Nagyon okos telefon!
A Westel Rt. jóvoltából szemügyre vehettük a brit O2 cég
Qtec-XDA 1010 nevû okos telefonját, amely voltaképpen egy
teljes értékû Pocket PC alapú kéziszámítógép egy mobiltele-
fonnal összeházasítva. A rendszer lelke egy 206 megahertzes
órajelû Intel ARM SA1110 jelû processzor, memóriakapacitása
32 MB RAM és 32 MB ROM. TFT LCD kijelzôje 240×320 képpon-
tos, 4096 színt tud megjeleníteni, a rendszer már az olvasha-
tóságot segítô ClearType technológiát is tartalmazza. A tápel-
látásról egy 1500 mAh kapacitású akkumulátor gondoskodik,
a telefon intenzív használata esetén 3 órás beszélgetési, ké-
szenlétre 180 órás idôt ígérnek a gyártók, míg a PDA mûködé-
sét 16,5 óráig szolgálja ki egyetlen feltöltés.
A kétsávos (900/1800 MHz) GSM-telefon használatba vételé-
hez mindössze a SIM-kártyát kell becsúsztatnunk a készülék
oldalán lévô nyílásba. A beépített SD/MMC olvasó ad módot
a memória bôvítésére, illetve a különféle SD-perifériakártyák
használatára. A vezeték nélküli kommunikációs képességek
az infravörös kapcsolatra korlátozódnak. A Pocket PC 2002-es
verzióját használhatjuk, amely természetesen ki van egészítve
a telefonfunkciót kezelô szoftverrel. A képernyôn megjelenô
billentyûket a ceruzával megérintve tudjuk tárcsázni, de ter-
mészetesen az okos telefonokra jellemzô telefonkönyvtételek
készítésére, elôhívására is lehetôségünk van. A készülékkel az
alkalmazói programokat tartalmazó lemezeken és gépköny-
veken felül egy töltôt, egy asztali bölcsôt, egy fülhallgatót, va-
lamint egy övcsipeszes bôrtokot is kapunk.

Mitac Mitac Toshiba

Mio Digi-Walker 339 Mio Digi-Walker 558 e750 BT
Intel Xscale PXA-255 Intel Xscale PXA-263 Intel Xscale PXA-255
400 400 400
64 / 32 MB 64 / 32 MB 64 / 32 + 32 MB Flash
n. a. n. a. 96
MS Pocket PC 2003 MS Pocket PC 2003 MS Pocket PC 2003
angol angol angol
színes TFT LCD színes TFT LCD színes TFT LCD
240 ✕ 320 240✕ 320 240✕ 320
88,9 88,9 96,5
65 536 (64K) 65 536 (64K) 65 536 (64K)
van van van
n. a. n. a. ATI Imageon
nincs 1,1 nincs
SIR van SIR
nincs 723 kbps van
nincs van nincs
van van van
nincs Type II Type I/II
1200 mAh Lithium-ion 1200 mAh Lithium-ion 1000 mAh Lithium-ion
igen igen igen
8 10 10
nincs nincs nincs
van nincs nincs
124✕ 72 ✕ 15,3 124✕ 72✕ 15,3 125✕ 80 ✕ 16
170 157 196,5
nincs nincs nincs
nincs nincs nincs
van van van
van van van
van van van
n. a. n. a. AC–97 Codec
0,3 Megapixel CMOS + 2 vakku LED nincs nincs
nincs nincs nincs
van van van
2,5 jack 2,5 jack szabványos 3,5 jack
SD/MMC SD/MMC, CF SD/MMC, CF
töltô, bölcsô, mûbôr tok, töltô, bölcsô, mûbôr tok, töltô, bölcsô, mûbôr tok
övcsipesz, fülhallgató övcsipesz, fülhallgató
1: diktafon 2: diktafon, jog-dial 2: diktafon, jog-dial
2 2: Power, BT 2: Power, BT
a készülét hátfalán nincs nincs
Juventus Team Kft. Juventus Team Kft. TechnoTrade Kft.
http://www.justmio.com/ http://www.justmio.com/ http://www.toshiba.com/
http://www.juventus-team.hu/ http://www.juventus-team.hu/ http://www.technotrade.hu
1 1 2
120 875 155 500 158 750
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A ki figyelmesen olvassa 
a híreket, biztosan emlék-

szik arra, hogy a NASA Trail-
Blazer holdexpedíciós ûrutazási
programjában is szerepel majd 
a HP PDA-ja. Azért választották
ezt erre a feladatra, mert köny-
nyen integrálható a rendszerbe,
és szinkronizációs képességeivel
egyszerûen és gyorsan oszthatja
majd meg az adatokat a köz-

ponti gépekkel. Rendszeresen
látjuk azt is, hogy (a külföldi)
szállítmányozási vállalatok
szívesen szerelik fel sofôrjeiket
tenyérgéppel, amelynek nyil-
vánvaló elônyei többek között 
a kis méret és az egyszerû keze-
lés. Nyugati kórházakban ma
már nem ritka, hogy az orvosok,
nôvérek ilyen hálózatban mû-
ködô készülékek segítségével

kérnek le, illetve gyûjtenek és to-
vábbítanak a vizit során informá-
ciókat a betegekrôl.

Az átlagfelhasználó igényeinek
kielégítésérôl az operációs rend-
szer igen sok hasznos program-
mal gondoskodik. A Pocket 
PC 2003 többek közt az alábbi
alkalmazásokat tartalmazza:
naptár, notesz, jelszóbeállító,
diktafon, File Explorer állomány-
kezelô, Internet Explorer böngé-
szô, zsebszámológép, teendôlis-
ta, képnézegetô, Word szöveg-
szerkesztô, Excel táblázatkezelô,
MSN Messenger és Pocket MSN
üzenôprogram, ügyfélregiszter,
Backup rendszermentô alkalma-
zás, a Windows Media Player
multimédiás lejátszóprogram-
jának 9.0-s kiadása, és természe-
tesen az ActiveSync nevû prog-
ram, amelynek segítségével
nemcsak adatokat mozgathatunk
a kézi- és asztali számítógépünk
között, hanem a Microsoft
Outlook alkalmazás segítségé-
vel az adatokat a gépek között
szinkronizálni is tudjuk. A szink-
ronizálás magasabb rendû adat-
egyeztetést jelent, amelynek
eredményeként mindkét helyen

mindig a legfrissebb adatok
fognak szerepelni, így mindegy,
melyik feljegyzésünk mikor 
és melyik gépen készült. A gé-
pek közti adatkommunikációhoz
igénybe vehetô a bölcsôhöz
mellékelt kábel, amely USB- 
és soros csatlakozót tartalmaz 
– ez utóbbival az USB szabványt
nem támogató NT rendszerekkel
is kapcsolatba tudunk lépni.
Ezenfelül minden esetben ren-
delkezésünkre áll az infravörös
csatlakozás is: ekkor a szinkro-
nizált készülékek infra-„szemé-
nek” egymás felé kell néznie. 

A vezeték nélküli csatlakozás
még kényelmesebb változata 
a rádiós Bluetooth kapcsolat: 
ez esetben 10 méteres hatósu-
gárban kell tartózkodni, a lényeg
csak annyi, hogy betonfal ne
akadályozza az adatáramlást.

A játék egyidôs az emberiség-
gel, ezért aztán nincs semmi
csodálkoznivaló azon, hogy egy
kéziszámítógép társaságában
kellemes perceket is eltölthetünk.
Magának a Windows operációs
rendszernek is szerves részei 
a játékok: a pasziánsz (Solitaire),
valamint a Jawbreaker nevû logi-
kai játék. A kiváló minôségû,
nagy felbontású kijelzô azonban
komolyabb játékok iránt is fel-
keltette az igényt. Leszámítva,
hogy különbözô népszerû játék-
gépek (többek közt a Spectrum,
Commodore 64, de a GnuBoy
révén egy ingyenes és nyílt
forráskódú GameBoy-emulátor
is napvilágot látott), emulációi 

is megjelentek már, a PDA szép
lassan önálló játékplatformmá
nôtte ki magát, és a játékgyártók
külön fejlesztésekbe, valamint
korábbi sikeres játékok adap-
tációjába fektetnek be.

A Pocket PC 2003 operációs
rendszernek már alaptartozéka 
a Media Player 9, amellyel töb-
bek közt nemcsak MP3-zenék
hallgathatók, hanem DivX kódo-
lású filmeket is nézhetünk vele!
És ezzel ismét új horizontok
nyílnak meg: léteznek külön 
e platformra optimalizált film-
változatok is, de mi magunk 

is könnyen konvertálhatunk
(például a VirtualDub segítségé-
vel) 320✕ 240 képpont méretre
filmeket, amelyek a maguk
100–150 megabájtos méretükkel
akár utazásunk, nyaralásunk
kísérô darabjai is lehetnek egy
nagyobb memóriakártyán.

Megvásárolható, illetve né-
mely készülék mellé ajándékba
kapjuk a Navisys cég Budapest
Guide nevû térképprogramját is.
Ennek segítségével egy teljes,
kereshetô Budapest-térképet
varázsolhatunk tenyérgépünkbe.
Nemcsak utcanevekre kereshe-
tünk rá, hanem a különbözô ren-
dû fô-, mellék- és városi utakat is
megtaláljuk benne, valamint
fôvárosunk nevezetességei, szó-
rakozóhelyei is név szerint
helyet kaptak az összeállításban.
A keresett terület begépelése
után a kijelzôn színes, nagyítha-
tó-kicsinyíthetô térképet kapunk,
az utcanevekkel. A rendszer

Technológiai háttér

Mire használható egy PDA?

A HP cég Micro Keyboard kabát kiegészítôje kisméretû, de teljes QWERTY-billentyûzettel
segíti az adatbevitelt

Ily módon lehetôség nyílik különbözô típusú memória- és bôvítôkártyák használatára is

Fejlôdés 
és kiegészítôk
A készülékek használhatóságá-
nak határait mindig is igyekeztek
kijjebb és kijjebb tolni. A HP te-
nyérgépeihez már régóta jelen-
nek meg különbözô, úgynevezett
„kabátok”, amelyek csatlakoztatá-
sával extra funkciókkal bôvíthet-
jük kéziszámítógépeink tudását.
Közben egyre keskenyedik a ké-
szülékek háza: a fejlesztôk igye-
keznek valóban hasznos újítá-
sokat felvonultatni. A beépített
diktafon indítógombja a készülé-
kek oldalán szinte már természe-
tesnek számít, ezáltal szükség
esetén gyorsan és kényelmesen
tudjuk használni, megúszva 
a menükben való külön lépege-
tést. Mind gyakrabban tûnnek fel
a tenyérgépek oldalán a jog-
dialnek nevezett extra navigáló-
gombok: ezekkel hüvelykujjunk
segítségével tudunk fel-le léptetni
és funkciót választani. Megjelen-
tek a kivehetô akkumulátorok, 
így végre ez a fontos alkatrész 
is kényelmesen cserélhetô lett,
emiatt nem szükséges többé
szakszervizhez fordulnunk.
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INTERNETES SZAVAZÁS

GPS-támogatással is rendelke-
zik, így ha van földrajzi hely-
meghatározó eszközünk, az út-
vonalválasztásban és -tervezés-
ben is hasznát vehetjük.

Nem kell nagy jóstehetség ah-
hoz, hogy belássuk, a kéziszá-
mítógépek a közeljövôben olya-
nokhoz is el fognak jutni, akik
ezek elônyeit korábban fel sem
mérték, és a magas árak elriasz-
tották ôket. Világszerte megfi-
gyelhetô az a tendencia, hogy 
az emberek egyre többet költe-
nek a korszerûbb mobiltelefo-
nokra, melyek színes kijelzôje
már nem is számít luxusnak. 
A technika szintén tud még hova
fejlôdni, hiszen a legközelebbi
célok már ismertek: 800✕ 600-as
SVGA-felbontás megvalósítása,
mind jobb minôségû kamera be-
építése, a mobiltelefon-gyártók
tapasztalatainak hasznosításával
egyre kisebb méretû és egyre
nagyobb teljesítményû akkumu-
látorok alkalmazása, s végül, de
nem utolsósorban összeolvadás
a mobiltelefonokkal. Az árver-
senyben nekünk, fogyasztóknak
további reményekre adhat okot,
hogy az Intel mellett a Samsung
is ringbe szállt a PDA-procesz-
szorok gyártásában. Az elsô
ilyen „fecske” már meg is jelent,
a HP h1940 típusú készüléket
már egy Samsung S3C2410 név-
re hallgató CPU hajtja. Bízunk
abban, hogy az okos telefonok
karrierje továbbra is töretlenül
ível fölfelé, és a kéziszámító-
gépek tudásával felvértezve 
a jövôben ezek mindenki által
hozzáférhetô és megfizethetô
eszközökké válnak.

Mindeközben a kéziszámító-
gép-gyártók igyekeznek minél
kényelmesebb adatbeviteli mó-
dokat kifejleszteni. A legtöbb-
ször ez egy virtuális, a kijelzôn
megjelenô „igazi” billentyûzet
kicsinyített táblázatos mását
jelenti, ahol az érintôképernyôt
csak meg kell böknünk a mû-
anyag ceruzával a megfelelô
betûnél a karakter megjeleníté-
séhez. Ezzel a módszerrel igen
gyorsan lehet szöveget bevinni,

sokszor a kisméretû kiegészítô
billentyûzeteknél is kényelme-
sebben. Ezenfelül természetesen
kézírásos jegyzetelésre is lehe-
tôségünk van, ilyenkor a gép
képes felismerni a szöveget, 
és át tudja alakítani azt betûkké,
értelmezi a bevitt adatokat. 
A felismerés hatékonysága taní-
tással javítható, és ez mind 
az ékezetes betûk szempontjá-
ból, mind pedig az egyéni kéz-
íráskép okán hasznos megoldás. 

Hasznos webhelyek

http://www.clickgamer.hu
http://www.pocketgamer.org
http://www.pocketpcmag.com
http://www.pdamania.hu
http://www.pocketpccity.com
http://www.ppc4all.com
http://www.telebox.hu

A bôvítôkártyák révén szinte végtelen a használható és telepíthetô alkalmazások száma

FIR – Faster Infra Red: a IrDA 1.1
szabványnak megfelelô, 4 Mbps
sebességû adatátviteli mód

SD – Secure Digital, kisméretû me-
mória-, illetve bôvítôkártya-szab-
vány, a SanDisk és a Toshiba által
fejlesztett formátum

SIR – Serial Infra Red: a kommuni-
káció az IrDA 1.0 ajánlás szerint 
a 9,6–115 kbps sebességtarto-
mányra korlátozódik; a SIR alatt 
mi legtöbbször a 115,2 kbps sebes-
séget értjük

TFT – Thin Film Transistor, vékony-
film-tranzisztor: a színes kijelzôknél
alkalmazott technológia. Az LCD-
megjelenítô minden képpontját
külön mikrotranzisztor vezérli.

VFIR – a jelenleg kidolgozás alatt
lévô Very Fast Infra Red szabvány
már 16 Mbps sebességre lesz
képes

Wi-Fi – az IEEE 802.11b jelû
WLAN-szabvány neve, a Wireless
Fidelity (vagyis „vezeték nélküli
hûség”) kapcsolódási lehetôség
közkeletû rövidítése

WLAN – Wireless Local Area
Network, azaz vezeték nélküli helyi
hálózat

MINISZÓTÁR

Lapzártakor érkezett!
Kósza híreket már hallottunk az új Qtec-XDA2 nevû okos tele-
fonról, amely egy teljes értékû Pocket PC alapú kéziszámí-
tógépet, mobiltelefont és digitális kamerát egyesít magában.
Bár sajnálatos módon hivatalos úton nem sikerült a verseny
indulói közé invitálni – annyira új még, hogy a cikk írásakor
Magyarországon hivatalosan nem is forgalmazták –, a vélet-
len mégis hozzásegített bennünket ahhoz, hogy egy példányt
néhány percig a kezünkben tarthassunk. A háromsávos
(900/1800/1900 MHz) GSM-telefont, 65 ezer szín megjeleníté-
sére alkalmas, 240✕ 320 felbontású színes TFT-kijelzôt, 64 mega-
bájtnyi memóriát, és SD/MMC kártyák fogadására alkalmas
olvasót tartalmazó készülék igazi unikumnak számít, belsejé-
ben egy 400 megahertzes Intel Xscale PXA–255 processzor
diktálja a tempót. Kommunikációs képességei is jócskán meg-
növekedtek: mind a Bluetooth, mind pedig a 802.11b (WLAN)
vezeték nélküli adatátviteli lehetôséget beépítették.


