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Primele 2.500 de laptop-uri de 150 de dolari vor fi livrate în februarie

Lucian Bitai, 13 februarie 2007 11:40

Un număr de opt din cele mai sărace ţări ale lumii vor beneficia în prima fază de proiectul laptop-urilor de 150 de dolari destinate

educaţiei. Proiectul „One Laptop per Child” (OLPC) este gata să livreze primele 2.500 de laptop-uri în Brazilia, Libia, Pakistan şi alte

ţări în curs de dezvoltare.

Înfiinţat de Massachusetts Institute of Technology, proiectul nonprofit One Laptop per Child va
livra aproximativ 2.500 de laptop-uri la preţul de 150 de dolari în opt ţări, în cursul lunii februarie.

Experimentul este un preludiu la producţia în masă a laptop-urilor, programată să înceapă în luna iulie, care prevede producerea a cinci milioane de unităţi.

Printre caracteristicile tehnice ale laptop-ului se află o manivelă pentru generarea electricităţii necesare şi încărcarea bateriei, o tastatură care permite

schimbarea limbii în care se introduc datele, o cameră video digitală, conectivitate wireless şi un sistem de operare Linux.

Iniţiatorii proiectului spun că preţul laptop-ului ar trebui să scadă la 100 de dolari până în anul viitor, fază în care se speră producerea a 50 de milioane de

unităţi, urmând că până în 2010 preţul să scadă sub 100 de dolari. În această fază a proiectului, se intenţionează livrarea a 150 de milioane de unităţi.

„Dorim să scădem preţul în mod constant”, a declarat Walter Bender, preşedintele pentru software şi conţinut al proiectului. „În loc să continuăm să adăugăm

caracteristici noi care să crească preţul, vom păstra setul iniţial de caracteristici şi vom scădea preţul”.

Un minut de acţionare a manivelei va asigura energia necesară pentru 10 minute de funcţionare, o caracteristică destinată regiunilor în care electricitatea nu este

disponibilă. Ecranul se schimbă automat în modul de lucru alb-negru în lumină puternică – o caracteristică ce nu se regăseşte nici măcar la laptop-urile de 10 ori

mai scumpe.

Şcolile de stat din Brazilia, Uruguay, Libia, Ruanda, Pakistan, Thailanda şi probabil Etiopia şi regiunea West Bank vor primi primele sisteme în februarie, în cadrul

proiectului-pilot, înainte ca laptop-urile să fie disponibile pe scară largă în Indonezia şi alte câteva ţări.
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