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HP Compaq – új, üzleti számítógépcsalád
A közelmúltban a HP az asztali gépek egy új családját mutatta
be, amellyel elsõsorban az üzleti célú vevõkört célozza meg.
Kiépítettségük alapján a gépek három kategóriába sorolhatók

(Compaq 2000-es, 5000-es és
7000-es sorozat).
A dx2000-es sorozat tagjaiban
négy DIMM foglalattal, illetve
nyolc USB 2.0-ás csatlakozóval
felszerelt alaplap található. Elõbbi-
ek egy- és kétcsatornás üzem-
módban is képesek mûködni.
A lapokba legfeljebb 3.0 Ghz-es
Pentium 4 vagy Celeron pro-
cesszor illeszthetõ, és természe-
tesen a HyperThreading funkciót
is támogatják. Mindehhez legfel-
jebb 80 Gb-os merevlemezt, 1 GB
DDR SDRAM-ot illetve különbözõ
optikai meghajtókat kérhetünk.
A dc5000 sorozat tagjai
mikrotoronyba vannak beépítve.

Akárcsak az elõbbi sorozat elemei, ezek a házak is csavarhúzó
nélkül szerelhetõk. A gépek az elõbbi kiépítésnél említettel
azonos CPU mellett legfeljebb 4 GB DDR SDRAM-ot és 160
GB-os merevlemezt tartalmazhatnak. A legnagyobb teljesít-

ményt és a legváltozatosabb kiépítést természetesen a 7000-
es sorozat kínálja. Valamennyi gépen Mandrake Linux operáci-
ós rendszer fut.
Kapcsolat: Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street,
Palo Alto, California 94304, 800-752-0900,
� http:\\www.hp.com/products/desktops
Gforge Collaborative Station kiszolgálók
A GForge csoport teljesen beállított GForge kiszolgálókat kínál.
Ez egy olyan csoportos szoftverfejlesztést támogató környe-
zet, amely lehetõvé teszi, hogy kifejezetten nagy méretû fej-
lesztési projekteket egyetlen közös fe-
lületen keresztül lehessen kezelni illet-
ve nyomon követni. A GForge
RackMount I és II, illetve a GForge
Collaboration Station I és II négy olyan
kiszolgálótípus, amelyeket egyszerûen
a dobozból kivéve és bekapcsolva
azonnal használatba vehetünk. A gépe-
ken egy Debian terjesztés, valamint
a GForge saját szoftvere fut, amelyet a cég eleve a megrende-
lõ igényeihez igazítva  szállít. A vásárlónak természetesen utó-
lag is lehetõsége van a rendszerek testreszabására. A gépek-
hez egy év garancia és változatkövetés jár.
Kapcsolat: The GForge Group, 512 129th Street, Urbandale,
Iowa 50323, 408-907-2744, 
� http:\\www.gforgegroup.com
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