Láttuk-hallottuk

© Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva

Új termékek
Oracle PL/SQL CD Bookshelf
Ez a CD-ROM a következõ hét könyv
teljes szövegét tartalmazza: Oracle
PL/SQL Programming, Advanced

PL/SQL Programming, Oracle Web
Applications, Oracle PL/SQL Language
Pocket Reference, Oracle Built-in
Pocket Reference és Oracle PL/SQL
Programming: A Guide to Oracle 8i
Features. Ez utóbbi könyv nyomtatott
változata is megtalálható a csomagban, melyet készítõi fõként Oracle
PL/SQL fejlesztõk kezébe szánnak.
A böngészõ segítségével olvasható
könyvek szövegében természetesen kereshetünk is, a tájékozódást pedig rengeteg kereszthivatkozás könnyíti meg.
Adatok: O’Reilly & Associates, Inc.,
101 Morris St., Sebastopol, CA 95472,
telefon: 800-998-9938,
fax: 707-829-0104,
e-mail: order@oreilly.com,
 http://www.oreilly.com/catalog/
oraclecdbs/

Sculptor
A Chilliware cég Sculptor programja az
elsõ linuxos kiadványszerkesztõ. Kezelése jóval könnyebben elsajátítható, mint
a Windowsra készült hasonló programok, a leírhatatlanul sok, a kiadványszerkesztõk jelenlegi igényei szerint kialakított lehetõséggel pedig gyerekjáték
a hirdetési táblák, falragaszok, szórólapok, névjegykártyák stb. készítése.
Adatok: Chilliware, Inc., 3550
Wilshire Blvd., 18. Floor, Los
Angeles, CA 90010,
telefon: 213-365-8700,
fax: 213-365-1150,
e-mail: info@Chilliware.net,
 http://www.chilliware.net/
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HA Web Server Solution
Slam v2.2.6
A Stabie-Soft Slam v2.2.6 nevû programjával nyomtatott áramköröket tervezhetünk. A legújabb változatban az
áramkör böngészésére, szerkesztésére
szolgáló programokban a DRC és LVS
lehetõségeket is kihasználhatjuk.
A Slamban a GDSII, Spice, Verilog és
SDF felületek közül válogathatunk.
A Tcl/Tk-alapú rendszer helyet ad a
felhasználói bõvítések számára, a beépített Tcl forráskódok pedig a más cégektõl származó ellenõrzõprogramokkal
való együttmûködést is lehetõvé teszik.
Adatok: Stabie-Soft, 5828 Gentle
Breeze Terr., Austin, TX 78731,
telefon: 512-825-8914,
e-mail: sales@stabie-soft.com,
 http://www.stabie-soft.com/

Atipa Firewall
és Firewall Plus
A nagy teljesítményû Atipa Firewall
Plus az ICSA által minõsített termék,
mely a Progressive Systems cég
Phoenix Adaptive Firewall Technology
(AFT) és Secure Management System
(SMS) tulajdonságait ötvözi. Ezenkívül
egyéb – mint amilyen a De-Militarized
Zone (DMZ) – támadáselhárító képességet is magában foglal. Az új Atipa
Firewall és Firewall Plus felületfüggetlen és frissíthetõ. Mindkét termék
Intel x86-alapú processzort, 64 MB
memóriát, 10,2 GB merevlemezt,
webalapú kezelõi felületet, távoli felügyeleti rendszert, DHCP-kiszolgálót,
IP-maskarádézást tartalmaz, és egy
1U típusú keretbe illeszkedik.
Adatok: Atipa Linux Solutions, 4700
Belleview, Suite 300, Kansas City,
MO 64112,
telefon: 800-360-4346, 816-595-3001,
e-mail: sales@atipa.com,
 http://www.atipa.com/
Storm Linux 2000 Starter
Edition, Deluxe Edition és
Storm Firewall
A Starter Edition változatában a Linux
telepítéséhez és beállításához szükséges eszközök kaptak helyet, ezeknek
fõleg a kezdõ felhasználók örülhetnek:
itt találjuk a Powerquest cég Partition
Magic Linux Prep Tool nevû programját, a Netscape Navigator 4.73-at, és
a Sun StarOffice 5.2-es változatát.
A Starter Editionnel a cég azokat a fel-

használókat célozza meg, akik a Linux
lehetõségeit más cégektõl származó
programok nélkül kívánják kihasználni.
A Storm Linux 2000 Deluxe Edition segítségével megbízható Linux-rendszert
építhetünk ki, s ebben a csomagban
külsõ cégek programjait is megtaláljuk.
A Deluxe Edition alapját a Stormix nagy
teljesítményû, a Debian GNU/Linux 2.2
Potato-változatára épülõ operációs
rendszere képezi. A csomag öt CD-jén
több mint négyezer Debian-csomag
kapott helyet, és vásárlás után még
hatvan napig telefonon, kilencven napig
elektronikus úton kérhetünk segítséget
angol nyelven az ügyfélszolgálattól.
A Storm Firewall rugalmas, méretezhetõ biztonsági megoldás, mely elsõsorban a kisebb vállalati, illetve otthoni felhasználók számára készült.

A program a Storm Linux 2000 operációs rendszerre épül, de a Red Hat 6.x
és a Debian GNU/Linux 2.2-es változatokkal is kifogástalanul mûködik.
Adatok: Stormix Technologies, Inc.,
555 West Hastings Street, Suite 2040,
Vancouver BC, V6B 4N6, Canada,
telefon: 604-688-9137,
fax: 604-688-7317,
 http://www.stormix.com/

IRIS-Planning v4.2
A Bitbybit Information Systems megjelentette idõbeosztás- és helyfoglalás-tervezõ programjának 4.2-es változatát. A fejlesztések között a fõ feladatokért felelõs modul bõvítése, valamint új topológiai kiépítésû és levélmodulok szerepelnek. A program a
Weben keresztül történõ helyfoglalásra is képes, az idõtáblázatokat pedig
HTML-formátumban is elkészíti.
Adatok: Bitbybit Information
Systems, Kluyverweg 2a, 2629 HT
Delft, Hollandia,
telefon: +31-15-2682569,
fax: +31-15-2682530,
e-mail: info@bitybit-is.com,
 http://www.IRIS-Planning.com/
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LinuxMagic VPN Firewall
A LinuxMagic VPN Firewall felhasználói a legújabb titkosítási eljárások
igénybevételével érhetik el irodai számítógépüket bárhonnan. A program
beépített, 128 bites titkosítással,
IPSEC-megfelelõ VPN-szabványokkal
dolgozik, és a LinuxMagic saját NOWRITE eljárását alkalmazza.
Adatok: Wizard Internet Services Ltd.,
13595 King George Hwy., Surrey, BC,
V3T 2V1, Canada,
telefon: 604-589-0037,
fax: 604-584-0010,
e-mail: sales@wizard.ca,
 http://www-linuxmagic.com/,
 http://www.wizard.ca/
ATI 2,5” IDE meghajtó
A BiTMICRO Networks forgalomba
hozta E-Disk ATI25 típusú, 2,5 hüvelykes IDE flashlemezét, mely 4,5 MB,
burst-üzemmódban pedig 5MB adat
olvasására vagy írására képes másodpercenként. Több modell is létezik, méretük 128 MB-tól 4 GB-ig terjed. Az ATI25 -40 és +85 C°-os hõmérsékleti értékek között mûködõképes, és 1000 G-s ütést, vagy 16,5 G-s
rázkódást is elvisel. Az új ATI25 bármilyen hagyományos 2,5 hüvelykes
merevlemezt vagy flashlemezt helyettesíthet.
Adatok: BiTMICRO Networks, Inc.,
45550 Northport Loop East, Fremont,
CA 94538-6481,
telefon: 510-623-2341
fax: 510-623-2342,
e-mail: info@bitmicro.hu,
 http://www.bitmicro.com/

EtherLite for Linux
Megjelentek a Digi International cég
EtherLite típusú soros hálózati elosztóinak linuxos meghajtói. Az EtherLite
az RS-232, RS-422 és RS-485 csatlakozók hálózatba építését könnyítik
meg azzal, hogy a helyi csatlakozók
vezérlését és teljesítményét az Ethernet
kapcsolatok rugalmasságával elegyítik. A 2, 8, 16 vagy 32 EtherLite kaput egyetlen TCP/IP folyamat irányítja; a kapuk Unix alatt helyi TTY-kként,
Windows NT alatt pedig COM kapukként jelennek meg. Ezen helyi vezérlésû, gépszintû kapukat hatékonyabban irányíthatjuk, mint hagyományos
társaikat. Az EtherLite Linux meghajtója 2.2-es, vagy magasabb váltowww.linuxvilag.hu

zatszámú rendszermaggal mûködik,
és a következõ Linux-változatok is
tartalmazzák: Red Hat 6.0, Caldera
OpenLinux és SuSE Linux 6.3.
Adatok: Digi International, Inc.,
11001 Bren Road East,
Minnetonka, MN 55343,
telefon: 800-344-4273,
fax: 612-912-4952,
e-mail: info@digi.com,
 http://www.digi.com/

Apache számára
A SteelEye High Availability (HA) egy
magas rendelkezésre állást biztosító
webkiszolgáló-bõvítés az Apache számára, mely a SteelExe cég LifeKeeper
rendszerét is magában foglalja.
A csomaggal az Internetszolgáltatók
és az IT szakemberek magas rendelkezésre állású, az e-üzleti rendszerekhez is kapcsolódó webkiszolgálókat
építhetnek föl. A lenyûgözõ jellemzõk
közül csak néhányat emelnénk ki:
aktív/aktív beállítás, központosított,
Java-alapú felhasználói felület, a beállításokat helyi és hálózati lemezeken
is tárolhatjuk, az adatok összefüggõségét többirányú adatismétlõ alrendszer adja, többszintû hibaellenõrzõ
szolgáltatások, megosztott lemezkezelés és esetleges hiba esetén is folyamatos mûködés.
A HA Web Server Solution for Apache
nevû csomagban találjuk a LifeKeeper
3.0 Linux változatát és az Apache
Web Server Application Recovery Kit
nevû hibakezelõ rendszert. A cég egy
évig éjjel-nappal elérhetõ angol nyelvû ügyfélszolgálattal segíti a vásárlókat számára. A csomag a Red Hat 6.1
és a Caldera eServer 2.3 változatokkal
használható.
Adatok: SteelEye Technology Inc.,
 http://www.steeleye.com/
Immunix Workgroup
Server Appliance
A WireX bejelentette legújabb termékét, ennek az Immunix Workgroup
Server Appliance (IWSA) a neve. Ez
a könnyen kezelhetõ, olcsó, átfogó
programcsomag a web-, a levelezõ-,
a fájl- és a nyomtatókiszolgáló szolgáltatásait egyesíti, és az esetleges
behatolóktól is megvédi a rendszert.
Az IWSA csomaggal a rendszert Interneten keresztül távolról is felügyelhetjük, az interaktív, menükkel vezé-
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relhetõ kezelõi felületet pedig a gyakorlott és a kezdõ rendszergazdák is
hamar megszokják. A legtöbb mai
PC-vel együttmûködik.

Az IWSA alapját az Immunix OS képezi. Ez egy hagyományos Linuxváltozat, mely a WireX által kifejlesztett összetett kiszolgálóelemeket
tartalmazza.
Adatok: WireX Communication, Inc.,
920 SW 3rd Ave., Portland, OR 97204,
telefon: 503-222-9660,
fax: 503-241-5682,
e-mail: info@wirex.com,
 http://www.wirex.com/

Modemes behívó ügyfél
A Perle Systems a 833 Access Server
kiszolgálójához megjelentetett egy behívó ügyfélprogramot Linux alá. Az új
ügyfél segítségével a linuxos gépek
megoszthatják a modemet más Linux,
vagy Windows 95/98, NT, valamint
2000 gépekkel. Ezt a program úgy éri
el, hogy a Linux-alkalmazások adatfolyamát, mely alapesetben a COM
kapuhoz tartozik, a kiszolgáló modemgyûjtõjéhez (modem pool) irányítja át.
Ezen programocskának köszönhetõen
a Perle 833 Access Server feleslegessé teszi azt, hogy a behívást
igénylõ Linux-munkaállomások mindegyikébe modemet helyezzünk, és
így a modemes behíváshoz kevesebb
PBX kapura van szükség. Az új Dial-out
Client for Linux elnevezésû alkalmazást
a Perle 833 v5.64, a Perle 833IS v6.06
és v7.0, illetve a Perle 833AS v6.15
vagy ennél fejlettebb változatai támogatják. A programot ingyen letölthetjük a Perle honlapjáról.
Adatok: Perle Systems Inc.,
telefon: 800-337-3753,
e-mail: info@perle.com,
 http://www.perle.com/
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