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TextMaker Zaurushoz
A német SoftMaker cég
a TextMaker nevû szövegszer-
kesztõje immár elérhetõ Zaurus
platformon is. A TextMaker for
Zaurus konvertálás nélküli közvet-
len dokumentumkapcsolatot tesz
lehetõvé más TextMaker platfor-
mokkal az eredeti formázás meg-
tartása mellett. A dokumentum-
csere terén több Microsoft Word
verzió, valamint egyéb fájlformá-
tumok között válogathatunk, pél-

dául használhatjuk a HTML, RTF,
ASCII és Unicode szabványokat.
Ezen kívül többnyelvû helyesírás
elemzõ és elválasztás kezelõ
programot tartalmaz, a vezérlõcsí-
kok és a billentyûzetkiosztás telje-
sen testre szabhatóak, valamint
beépített dBase rendszerû adat-
bázis és fájlkezelõ rendszerrel ren-
delkezik. A TextMaker for Zaurus
bármelyik Zaurus módban futhat,
kezeli a nagy felbontású képer-
nyõket és fekvõ lapállást, valamint
a belsõ memóriába és memória-
kártyára is telepíthetõ.
www.softmaker.co
Appro 1U és 4U Quad
Opteron Kiszolgálók
Az Appro bejelentette két új, négy
Opteron processzor köré épített,
1U-1142H és a 4U-4148H jelû
kiszolgálóit. A maximum négy
Opteron processzorral rendelkezõ
1U-1142H Quad Opteron Server
párhuzamosan 32-bites és 64-
bites számítási képességgel ren-
delkezik, maximum 32GB ECC

333/400 DDR memóriát kezel, két
IDE, SCSI vagy SATA HDD-t, vé-
kony FDD és CD meghajtókat
vagy DVD-ROM meghajtót tartal-
mazhat és egy teljes PCI-X 64-
bit/133MHz hellyel rendelkezik.
A 4U-4148H ezen felül nyolc
SATA vagy SCSI HDD-t, maximum
öt PCI-X helyet és 3.25” FDD illet-
ve 5.25” meghajtóhelyeket tartal-
maz CD/DVD-ROM vagy szalagos
egységek számára. Mindkét ki-
szolgálót távoli kiszolgálóvezér-
léssel és nagy sebességû kapcso-
lattal szállítják.
www.appro.com
PeerFS Adatmásolat készítés
A Radiant Data Corporation kihoz-
ta PeerFS nevû, Linux alapú üzleti
alkalmazásokhoz szánt egyenran-
gú (peer-to-peer), folyamatos má-
solatkészítõ megoldását.
A PeerFS POSIX-szabványú fájl-
rendszer, mellyel több forrásból
származó és több célnak szánt

adatok egységesen és napraké-
szen tarthatók. Az adat folyama-
tosan látható és felhasználható
bármely helyi alkalmazás számá-
ra. A PeerFS képes egyidejû mû-
veleteket végezni több kiszolgá-
lón található különbözõ célokon,
szétválasztott de logikailag azo-
nos adattárolókon, megkönnyít-
ve a MySQL és más webkiszol-
gáló összetevõk kezelését. Teljes
256-bites AES titkosítást lehet
beállítani bármely végponton,
továbbá a PeerFS a végpontok
között tárhely leállás esetén is
zökkenõmentes hibakezelést biz-
tosít. A PeerFS bármely alkalma-

zással vagy adatbázissal képes
együttmûködni és nem kényes
az alkatrészekre.
www.radiantdata.com
Adonis DNS/DHCP eszköz
A BlueCat Networks Adonis
DNS/DHCP Appliance eszköze
egyenesen a vállalati hálózatba
épül be, az egységes vállalati IP
beállítás és gépnévkezelés érde-
kében integrálva a DNS és DHCP
szolgáltatásokat. A legfrissebb
Adonis eszköz már tartalmazza
a crossover high availability (XHA)
nevû szerkezetet amellyel elkerül-
hetõ a DNS és DHCP szolgáltatá-
sok leállása; az IP kölcsönzés el-
osztását táblázatos vagy grafikus
formátumban megjelenítõ lease
viewer kezelõfelületet, egy adat
ellenõrzõ rendszert, amellyel
a DNS és DHCP beállítások telepí-
tése elõtt felderíthetõk a hibák,
valamint maximum 100 szintû
visszavonási és másol/vág/
beilleszt funkciókat kínáló egy-
szerûsített szerkesztést.
bluecatnetworks.com
BiTMICRO Networks E-Disks
A BiTMICRO Networks bemutatta
új fajta, E-Disks néven futó, ho-
mogén, lemez alapú iSCSI cél
eszközét. Az E-Disks Fibre
Channel, Ultra320
SCSI, PATA és
SATA vál-
tozatban
kapható.
Bármely vál-
tozatot alkalmaz-
hatjuk vállalati környe-
zetben, Internetes kommunikáció-
ban és hagyományos ipari alkal-
mazásokban. Az E-Disks szilárd,
kezelhetõ, együttmûködõ és ke-
zelhetõ Flash-alapú hálózati tároló
megoldás kíván nyújtani, amely
nagy távolságokra ér el, könnyen
összekapcsolható SAN rend-
szerekkel, több felhasználó
használhatja párhuzamosan és
könnyen boldogul a már létezõ
alkalmazásokkal.
www.bitmicro.com
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