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SuperServer 6010 
és 5010 kiszolgálók
A Supermicro bemutatta a kétpro-
cesszoros 6010 és az egyprocesszo-
ros 5010 1U kiszolgálóit. Mindkét tí-
pus két gyors, alaplapra épített Ether-
net hálózati kártyát tartalmaz, amely
hibatûrõ, valamint alkalmazkodó ter-
heléselosztásra képes széles sávú
hálózati környezetben. A SuperServer
6010H két Intel 370 FCPGA
Pentium III processzort képes fogadni
1 GHz-ig, a ServerWorks ServerSet III
HE-SL lapkakészlet legkevesebb 4 GB
kétutas PC133/100 SDRAM memóriát
támogat, van benne 64/32 bites
66/33 MHz-es PCI sín, Adaptec Ultra
160 kétcsatornás SCSI csatoló és két
Intel 82559 hálózati csatoló.
Kapcsolat: Supermicro
e-mail: marketing@supermicro.com,
� http://www.supermicro.com/.
Infinistore 1.2 változat
A Grau Data Storage Inc. bejelentette
az Infinistore Virtual Disk (IVD) háló-
zati tárolókiszolgálójának 1.2-es vál-
tozatát, ez támogatja a baleset utáni
helyreállítást és távolról felügyelhetõ.
Az eszköz egyszerre alkalmazza a
RAID merevlemezes tárolást és a
rendkívül nagy kapacitású szalagos
tárolást, kiegészítve egy beépített
tároláskezelõ programmal. Több IVD is
kezelhetõ egy helyen vagy szétszórva.
Kapcsolat: Grau Data Storage Inc. 
e-mail: info@GrauData.com,
� http://www.GrauData.com/.
Az SANavigator 
ingyenes próbaváltozata
A Connex SANavigator nevû, össze-
tett tárolótelepek kezelésére szolgáló
programjának 30 napos próbaválto-
zata letölthetõ a
� http://www.sananivator.com/
címrõl. A SANavigator könnyen hasz-
nálható grafikus felületû program,
amit a vállalati tároláskezelés igényei-
hez fejlesztettek ki, és képes valós
idõben megjeleníteni az egész tároló-
telepet. Letöltés elõtt a felhasználók-
nak ki kell tölteniük egy bejelentke-
zési ûrlapot.
Kapcsolat: Connex, Inc. 
e-mail: sales@connex.com,
� http://www.sanavigator.com/.

valósul meg a cég által fenntartott
webhelyen keresztül, amely gondos-
kodik a biztonsági frissítésekrõl, a
programok függõségeirõl és tovább-
fejlesztéseirõl.
Kapcsolat: VA Linux Systems, Inc. 
e-mail: info@valinux.com,
� http://www.valinux.com/.
AIT LibraryPro
Az Enhanced Software Technologies-
szel (EST) együttmûködésben az
Overland Data bejelentette, hogy az
AIT LibraryPro igazoltan Linux-meg-
felelõ. Az AIT LibraryPro teljes kiépí-
tésben (kilenc modul) 8,55 terabájt
tárolókapacitással bír (22,2 TB tömö-
rítéssel), és az átviteli sebessége 388
gigabájt másodpercenként (1,0 TB
tömörítéssel) Sony AIT-2 meghajtók
használata esetén. Az EST mûködteti
a linuxos szalagos meghajtók megfe-
lelõségét igazoló programot.
Kapcsolat: Overland Data, Inc. 
e-mail: srichardson@overlanddata.com
� http://www.overlanddata.com/.
X Window System 
az Intel IA-64-hez
A Metro Link Inc. bejelentette, hogy
elkészítette az X Window System 
IA-64 Itaniummal (Intel) használható
változatát. Az üzleti X-kiszolgálót,
a Motifot és az OpenGL-t a nagy
teljesítményû munkaállomásokhoz
(például az animáció- és épületterve-
zésre, illetve a tudományos számítá-
sok elvégzésére használt gépek)
készítették. Az X Window System
tartalmazza a Metro-X-et – ez egy
bõvített X-kiszolgáló –, valamint a
Metro Motif Complete-et, melybe
három Motif-változat is tartozik. Ezen-
kívül a mozgókép-lejátszásra használ-
ható Metro Mediát, valamint az
OpenGL monitorkártyára is támaszko-
dó változatát, a Metro Extreme 3D-t.
Kapcsolat: Metro Link, Inc. 
e-mail: sales@metrolink.com,
� http://www.metrolink.com/.

Ascendence-fürtök
Az Atipa Corporation bemutatta a
Beowulf számítógépfürtök (telepek)
egy új változatát, az Ascendence so-
rozatot. A telepek négy vagy nyolc
csomópontos kiszerelésben kaphatók,
Intel, AMD és Alpha processzorokkal.
A vevõ választhat három nagy sebes-
ségû összekapcsolási lehetõség kö-
zül, ezek a Wulfkit, a Myrinet és a
100 MB Ethernet. A beszereléshez
választható 1U, 2U és 3U állványba
szerelhetõ ház, vagy teljes magassá-
gú toronyház, mûködés közben cse-
rélhetõ tápegységekkel.
Kapcsolat: Atipa Corporation
e-mail: info@atipa.com,
� http://www.atipa.com/.
A Synopsys 
tervezõeszköz-csomagja
A Synopsys megjelentette magas
szintû tervezést segítõ eszközkészle-
tét, amelyet a lapkatervezésben és
más DFT eljárásokban jelentkezõ
egyre növekvõ igény kielégítésére
szánnak. A csomag tartalmazza a
Design Compilert, a PrimeTime stati-
kus idõzítéselemzõ eszközt, a Sirocco
nagy teljesítményû VHDL-szimulátort
és a Module Compilert. Az eszköz-
készlet mind a tervezéshez, mind az
ellenõrzéshez tartalmaz segédprogra-
mokat. Az eszközök mûködését átte-
kintõ grafikus bemutató megtekint-
hetõ a Synopsys honlapján.
Kapcsolat: Synopsys, Inc. 
� http://www.synopsys.com/.
Debian-alapú 2U kiszolgálók
A VA Linux most 2.2-es Debian
GNU/Linux programmal kínálja a
2200-as sorozatba tartozó 2U inter-
netkiszolgálóit, amihez támogatás és
szolgáltatások, valamint ingyenes
frissítés jár az Interneten keresztül.
A VA Linux az elsõ nagyobb kiszolgá-
lóépítõ, amely telepíti és támogatja
a Debiant. Az automatikus program-
frissítés az apt-get használatával

Új termékek

Kérjük, küldjön tájékoztatást Linuxszal kapcsolatos termékek
megjelenésérõl az ujtermekek@linuxvilag.hu vagy a Kiskapu Kft.
Linuxvilág szerkesztõsége, 1081 Budapest, Népszínház u. 29.
címre, vagy faxolja el a 303-1619 számra. A beküldött anyagot
szükség esetén átszerkesztjük vagy rövidítjük. 
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Best Linux 2000
Már kapható a SOT Finnish Software
Engineering Ltd. által készített Best
Linux 2000 nevû Linux-változat.

Az otthoni felhasználásra szánt
csomag négy CD-jén több mint 2000
alkalmazás található, többek között a
StarOffice, a GIMP, CD-író program,
játékok, multimédiás alkalmazások,
adatbázisok és még sorolhatnánk.
A telepítést grafikus segédprogram
könnyíti meg, és több operációs rend-
szert is képes indítani egy grafikus
indítómenübõl.
Kapcsolat: Best Linux/SOT
� http://www.bestlinux.net/.
Epitera Desktop 
és Kandu Genie
Az Epitera nevû, izraeli központú
vállalat új munkakörnyezetet dobott
piacra, ezt fõleg az internetes eszkö-
zök és PC-k használóinak ajánlják.
Segítségével önmûködõ letöltéseket
állíthatunk be, és a terméktámogatás
is elérhetõ az Interneten keresztül.
A csomag háromszintû súgórendsze-
rében egy Kandu nevû „szellem”
segíti a felhasználókat.

Kapcsolat: Epitera USA
e-mail: jgundell@epitera.com,
� http://www.epitera.com/.
Oracle 9i
Az Oracle 9i relációs adatbázisában
és alkalmazás-kiszolgálójában a
hagyományosan különválasztott üzleti

eljárásokat egymás mellett találhatjuk
meg. A csomag többféle helyrõl
(weboldalak, telefonos eszközök stb.)
érkezõ adatok feldolgozására képes
egy rendszeren belül. A teljesítmény
és a méretezhetõség is sokat javult,
hiszen a feldolgozás és az adattováb-
bítás az adatbázison belül történik.
A program gyorsabb, olcsóbb lett és
kezelni is könnyebb, mert kevesebb
összetevõre van szükség.
Az Application Server már megvásá-
rolható, a Database, Warehouse
Builder és a BI Beans csomagok
pedig tavaszra várhatók.
Kapcsolat: Oracle Corporation
� http://www.oracle.com/.
qX25 for Linux 
és PCI-os ARTIC kártyák
A Quadron Corporation bejelentette
a qX25 piacra dobását, mely a kiszol-
gálókba és munkaállomásokba szánt
PCI-os ARTIC kártyákhoz készült
X.25-ös fejlesztõeszköz. Segítségével
a felhasználók az egyéni igényekhez
illeszkedõ adatátviteli környezetet
építhetnek fel. Minden ARTIC kártyán
saját processzor van, és a gépen
belüli különálló, programozható adat-
átviteli rendszernek felel meg. Jelen-
leg három PCI-os ARTIC kártya kap-
ható: az ARTIC186 8-Port PCI
Adapter, az ARTIC 186 Model II
ISA/PCI Adapter és az ARTIC186
X.25 ISA/PCI Adapter.
Kapcsolat: Quadron Corporation
e-mail: info@quadron.com,
� http://www.quadron.com/.
E-Disk SCW35
A Bitmicro Networks kifejlesztett egy
menet közben cserélhetõ háttértár-
típust, az E-Disk SCW35-öt. Az új
lemeztípus célja, hogy egy megbízha-
tó, mégis gyors cserélhetõ eszközzé
váljon. Az E-Disk a kiszolgálóból, a
RAID-rendszerbõl vagy a JBOD kör-
nyezetbõl a gép kikapcsolása nélkül is
kivehetõ és visszahelyezhetõ. Az
SCW35 tökéletesen helyettesítheti
a szabványos 3,5”-os merevlemeze-
ket, flashlemezeket, és a 80 tûs 
SCA-2 csatlakozós meghajtókat.
Kapcsolat: Bitmicro Networks, Inc.
e-mail: info@bitmicro.com,
� http://www.bitmicro.com/.

XPloy 2.0
A Trustix AS e-üzleti rendszerkezelõ
eszköze most már távolról és bizton-
ságos módon is képes felügyelni a

kiszolgáló erõforrásait. A legfrissebb
változat újdonságai: a futáskörnye-
zetbe elég csak a használatban lévõ
modulokat betölteni, valamint a
rendszerben helyet kapott egy terhelt-
ségkiegyenlítõ modul és egy rend-
szermûvelet-figyelõ. Az XPloy 2.0
elõfizetéses szolgáltatás, havi díja 39
dollár kiszolgálónként (3 éves
szerzõdés esetén).
Kapcsolat: Trustix AS
� http://www.trustix.com/.

Communicado Fax
A Communicado egy faxcsomag,
ennek segítségével bármilyen rend-
szer bármelyik alkalmazásából faxol-
hatunk. A fõbb tulajdonságok: együtt-
mûködés rengeteg géptípussal és
alkalmazással, beépített címtár, fax-
megjelenítõ (elõképekkel és címolda-
lakkal), továbbítás, jeletéskészítés,
számlázás. A program több bejövõ és
kimenõ vonalat is támogat.
Kapcsolat: Merlin Software
Technologies International, Inc.
e-mail: info@merlinsoftech.com,
� http://www.merlinsoftech.com/.
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