
172003. májuswww.linuxvilag.hu

Láttuk-hallottuk

Appro 2U kiszolgálócsalád
Két új kiszolgálócsaláddal jelentke-
zett az Appro Computers. Az egyik
Xeon processzort, a másik Athlon
processzort használ, és mindkettõ
2U magas, keretbe szerelhetõ
dobozban kapott helyett. A 2224X
két Xeon processzort, négy SCSI-
vagy IDE-merevlemezt, legfeljebb

12 GB DDR-es ECC memóriát
(PC2100) és két 10/100-as ether-
netkaput tartalmaz. A 2228X rend-
szer ugyanilyen, csak abban nyolc
SCSI-meghajtó van. Az athlonos
gépek két Athlon MP processzort,
legfeljebb 4 GB DDR-es ECC me-
móriát (PC2100) és két 10/100-as
ethernetkaput tartalmaznak. 
A 2224-es kiszolgáló négy SCSI
vagy IDE-merevlemezt tartalmaz,
a 2228-as pedig nyolc SCSI-
merevlemezt.
Adatok: Appro International,
446 South Abbott Avenue, Milpitas,
California 95035,
telefon: 800-927-5464,
� http://www.appro.com
SCOoffice Server
Az SCO Group SCOoffice Server
programja kis- és közepes vállalko-
zások számára készített irodai
kiszolgálócsomag, amely a követ-
kezõ összetevõkbõl áll: SCO Linux
4.0, SCOoffice Mail Server 2.0 és
SCOoffice Base Server. A SCO Linux
4.0 a UnitedLinux 1.0-s terjesztésen
alapul. A Mail Server képes több
levelezõprogram, levelezõ-, naptár-
és címjegyzék-szolgáltatásainak
kiszolgálására. A Base Server segít-
ségével grafikus felületen keresztül
lehet beállítani a nyomtatókat, a
fájlmegosztásokat, a hálózatot, de
más megosztott erõforrások és
segédeszközök is vannak benne.
Adatok: The SCO Group, 
355 South 520 West, Suite 100,
Lindon, Utah 84042,
telefon: 801-765-4999,
� http://www.sco.com

MontaVista CEE
A MontaVista Linux Consumer Elect-
ronics Edition (CEE) beágyazott ope-
rációs rendszer és fejlesztõkörnyezet
szórakoztatóelektronikai eszközökhöz.
Jellemzõi: dinamikus energiaellátás-
kezelés, bõvített állományrendszer,
fejlesztõeszközök a rendszer teljesít-
ményének hangolásához, a procesz-
szor és a külsõ eszközök támogatása,
fejlesztõeszközök rendszer- és alkal-
mazásfejlesztéshez, valamint telepít-
hetõ segédeszközök, programkönyv-
tárak, eszközmeghajtók és más futás-
idejû összetevõk százai. A CEE biná-
risként és forrásban is elérhetõ, alkal-
mazási területei lehetnek a valós
idejû, többfeladatú és többszálú mû-
ködést igénylõ eszközök, például a
mobiltelefonok, a set-top boxok, a
digitális televíziók és az autóba sze-
relhetõ távközlési eszközök.
Adatok: MontaVista Software,
1237 East Arques Avenue,
Sunnyvale, California 94085,
telefon: 408-328-9200,
� http://www.mvista.com
Astaro Security Linux v4
Az Astaro Corporation a New York-i
Linux World kiállításon jelentette be
az Astaro Security Linux 4-es válto-
zatának megjelenését, ami egy inter-
netes biztonsági program. Az Astaro
Security egy csomagban tartalmaz
tûzfalat és VPN-átjárót, levélszemét-
szûrõt, tartalomszûrõt, címletiltást és
vírusvédelmet. Az Astaro Security v4
újdonságai között említhetjük meg
a VLAN és a WLAN támogatását, a
POP3-as postafiókok vírusvédelmét,
a heurisztikus levélszemétszûrést,
valamint a Radius és LDAP proto-
kollok jobb támogatását a helyi és
távoli felhasználók azonosítására.
A VPN IPSec és elõre kiosztott kul-
csok segítségével végzi a hitelesí-
tést, a PPTP pedig 128-bites titkosí-
tást nyújt. A VPN átviteli sebessége
115 Mb/s, a tûzfal átviteli sebessége
735 Mb/s, mindez egy 1266 MHz-es
processzorral.
Adatok: Astaro Corporation,
67 South Bedford Street, Suite 400W,
Burlington, Massachusetts 01803,
telefon: 781-229-5880,
e-mail: info@astaro.com,
� http://www.astaro.com

Umigumi
Az OpenBrick Community új projek-
tet indított, amelynek az Umigumi
nevet adta. A cél az operációs rend-
szerek telepítésének és terjesztésé-
nek egyszerûsítése flashkártyák
használata révén. A felhasználó által
adott bemenõ adatoknak megfele-
lõen az Umigumi rendszerindító kód-
dal ellátott flashkártyát hoz létre.
A kártya azután egy másik rendszer-
be illeszthetõ, amibõl útválasztó,
tûzfal, virtuális magánhálózat, OGG-
lejátszó, nyomtatókiszolgáló, vékony
ügyfél stb. is válhat. Az Umigumit
eredetileg az OpenBrickhez tervezték,
de bármilyen beágyazott felületen
mûködõképes, például PowerPC,
StrongARM/XScale, Mips/Mipsel,
SuperH, SPARC és 68 K, amin nyílt
forrású operációs rendszer fut.
� http://www.umigumi.org
Acceleron64 
Opteron kiszolgálók
Az Einux bejelentette új, két 64-bites
AMD Opteron processzorra épülõ,
keretbe szerelhetõ kiszolgálócsalád-
ját, az Acceleron64 sorozatot. A csa-
lád elsõ két tagja az A1840-es nagy-
vállalati szintû kiszolgáló és az
A1820-as
alacsonyabb szintû
kiszolgáló. Az
A1840 1U magas
kiszolgáló négy me-
net közben cserél-
hetõ merevlemez
beépítési lehetõsé-
gével. A RAID 5
hozzáadható, valamint rostcsatornán
és iSCSI-n keresztül SAN-okhoz
kapcsolható. Az A1820 1U magas
kiszolgáló két menet közben cserél-
hetõ 350 W-os hibatûrõ tápegység-
gel. Mindkét kiszolgálóba legfeljebb
12 GB DDR333 ECC memória, egy
Ultra 320 SCSI-vezérlõ, két gigabites
ethernetcsatoló és menet közben
cserélhetõ ventilátor szerelhetõ.
Adatok: Einux, 1313 North Milpitas
Boulevard #110, Milpitas,
California 95035,
telefon: 866-883-4689,
� http://www.einux.com/about/

acceleron64.php
Linux Journal 2003, 108. szám

Új termékek

©
 K

is
ka

pu
 K

ft.
 M

in
de

n 
jo

g 
fe

nn
ta

rt
va


