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Láttuk-hallottuk

Pervasive.SQL 2000i
A Pervasive Software Inc. kiadta
Pervasive.SQL 2000i névre hallgató
beágyazott adatbázis-kezelõ prog-

ramját, melynek segítségével olyan
alkalmazások építhetõk, amelyek a
Világhálón a felületek között a kód
megváltoztatása nélkül vándorolhat-
nak. A több felületet támogató adat-
bázismotor a rendszermag 2.2-es és
frissebb változataival használható.
A 2000i visszamenõleg támogatja
a létezõ API-alapú alkalmazásokat
Linux, NetWare és NT alatt. Továbbá
független a kiszolgáló, illetve lekér-
dezõ változatától, és a beállítások
megváltoztatása nélkül képes beé-
pülni. A Pervasive.SQL támogatja
az ODBC, OLE DB 2.5 és JDBC 2.0
szabványokat, valamint a Java,
a Perl, a PHP és más nyelveket.
Adatok: Pervasive Software, Inc.,
12365 Riata Trace Pkwy., Bldg.
II, Austin, Texas 78727, 
telefon: 800-287-4383,
e-mail: info@pervasive.com,
� http://www.pervasive.com/
Sistina GFS 4.1.1
A Sistina GFS fürtözött fájlrendszere
lehetõvé teszi, hogy SAN-ban
elhelyezett kiszolgálók is írhassák,
illetve olvashassák a megosztott
SAN-eszközön található fájlrend-
szert. A 4.1.1 változat új tulajdon-
ságai között található: GFS rend-
szermagfolt Linux 2.4.5-höz, egy
új I/O-védelmi módszer (apc_ms
hálózati kapcsoló) és frissített
indítóparancsfájlok. A GFS 4.1.1-re
a GNU GPL felhasználói szerzõdés
vonatkozik. Letölthetõ a
� http://www.sistina.com/gfs/

software/index.html címrõl.
Adatok: Sistina Software, Inc.,
1313 Fifth Street SE, Minneapolis,
Minnesota 55414,
telefon: 612-638-0507,
� http://www.sistina.com/
ClusterWorX 2.0
A ClusterWorX 2.0 a Linux NetworX
kezelõprogramja, amely a rendszer-
gazdák számára lehetõvé teszi, hogy
a géptelepet egyetlen rendszerként

vezéreljék. A felhasználók távolról
figyelhetik a géptelepet, egészen
a csomópontok szintjéig. Testreszab-
ható és bõvíthetõ. A ClusterWorX
olyan eseménymotort használ,
amelyben sokféle érték beállítható.
A program tulajdonságai többek
között: a látványos megfigyelés lehe-
tõsége, a bõvítmények támogatása,
a háromrétegû alkalmazás, a lemez-
másolás és a lemezképek kezelése,
valamint a csomópontok áramellá-
tásának megfigyelése.
Adatok: Linux NetworX, 8689 South
700 West, Sandy, Utah 84070,
telefon: 801-562-1010,
e-mail: info@linuxnetworx.com,
� http://www.linuxnetworx.com/

Replicator
Az everStor Inc. bejelentette Repli-
cator nevû kezelõ-, másoló- és men-
téskezelõ programjának a megjele-
nését. A Replicator központilag intézi
bármely kiszolgálón vagy munkaállo-
máson a megadott lemezek, könyv-
tárak és fájlok kezelését vállalaton
belül, helyi hálózaton (LAN), WAN-
on vagy internetkapcsolaton keresz-
tül. Mivel on-line adatelérést biztosít,
a Replicator az összeomlás utáni
helyrehozatal részeként is használ-
ható. A Replicator a kiszolgálón vagy
hálózati eszközön helyezkedik el,
és nem igényli ügyféloldali program
telepítését. A fájlátvitel TCP/IP-
kapcsolaton keresztül valósul meg.
Adatok: everStor, Inc., 1240 N.
Lakeview Avenue, Suite 150,
Anaheim, California 92807,
telefon: 714-970-7511,
e-mail: sales@everstor.com,
� http://www.everstor.com/
Javlin
A Javlin, az Object Design közép-
szintû vállalati JavaBean adatgyors-
tár-kezelõje már i386 Linux-környezet-
ben is elérhetõ. Támogatja a 2.4-es
rendszermagot. A Javlin az adatokat
elosztott állandó gyorstárak alkalma-
zásával tárolja és szállítja az alkalma-
záskiszolgálókhoz. Lehetõvé teszi
továbbá, hogy a mûködõ rendszerhez

menet közben kategóriákat (catego-
ries) és tulajdonságokat (attributes)
adjunk. Ráadásul a Javlin Java-dina-
mikus adatkeretrendszert nyújt.
Adatok: Object Design, 25 Mall Road,
Burlington, Massachusetts 01803,
telefon: 800-424-9797,
e-mail: info-objectdesign@
objectdesign.com,
� http://www.objectdesign.com/
PBS Pro 5.1
Megjelent a Veridian PBS Pro prog-
ramjának 5.1-es változata. A prog-
rammal a géptelepek munkaterhe-
lésének kezelése és a munkafolya-
matok sorokba rendezése végezhetõ
el, és minden Unix-változaton alkal-
mazható. Az 5.1-es változat tulajdon-
ságai többek közt: dinamikus terhe-
léselosztás, rendszereken átívelõ
ütemezés, a feladatok függetlensége
és láncolása, preemptív feladatüte-
mezés, a kötegelt és interaktív
munka kezelése, valamint grafikus
és parancssoros felület.
Adatok: Veridian Systems, PBS
Products Dept., 2672 Bayshore
Parkway, Suite 810, 
Mountain View, California 94043,
telefon: 877-905-4,
e-mail: sales@pbspro.com,
� http://www.pbspro.com/
MandrakeSecurity
A MandrakeSoft, a Linux-Mandrake
kiadója bejelentette a Single Network
Firewall nevû programot, amely az
elsõ a MandrakeSecurity márkanév
alatt megjelenõ termékek közül.
A kifejezetten kis- és középméretû
vállalatok számára terve-
zett program a következõ
tulajdonságokkal rendel-
kezik: könnyen használ-
ható webes felület, bizton-
ságos hálózati kapcsolat,
betörésérzékelés és 
-szûrés. A programra
a GNU GPL felhasználói
szerzõdés vonatkozik. Letölthetõ a
� http://www.linux-mandrake.com
címrõl.
Adatok: MandrakeSoft Inc., 
2400 N. Lincoln Avenue, Altadena,
California 91001,
telefon: 626-296-6290,
� http://www.mandrakesoft.com/

Új termékek
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