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NIOS-felület
A Net Integration Technologies
olyan független számítási hálóza-
tot kínál, amely a Linuxon alapuló
Net Integrator Operating
Systemre (NIOS) épül. Az önjaví-
tónak és önkarbantartónak terve-
zett NIOS-felület bárhol kapható
eszközökre és alkatrészekre épít
és a kis, illetve közepes méretû
üzleteket célozza meg. Maga a
NIOS nyílt forrású programból áll;
a mérete 16 MB. A NIOS Plat-
formnak része a NetIntelligence,
egy mesterségesintelligencia-
modul, amely független szolgál-
tatásokat használ rendszerössze-
tevõk és a belsõ alrendszerek
létrehozására, telepítésére és
karbantartására, beleértve tûzfal-
és DHCP-jellemzõket, valamint a
DNS-bejegyzéseket. A SystemER
program a rendszer helyreállítását
egy végzeteshiba-rendszerössze-
omlásból két percen belül lehe-
tõvé teszi. Egyéb összetevõi közé
tartozik az ExchangeIt! munkacso-
portos kiszolgáló, a TunnelVision
intelligens VPN-megoldás, amely
állandó IP-cím nélkül is mûködik,
az Expression Desktop és a
DoubleVision, ami egy olyan
redundáns internetkapcsolódási
módszer, amit arra terveztek,
hogy több nagy sebességû csa-
tolót lehessen NIOS-szal meghaj-
tott kiszolgálókhoz kapcsolni.
� http://www.net-itech.com
Xandros Desktop 2.0
A Xandros Desktop 2.0-s egy
könnyen használható grafikus
környezet, amit mindössze négy
egérkattintással lehet telepíteni.
A Debian Sarge-terjesztésre és a
Xandros bõvítéssel ellátott KDE
3.1.4-re épülõ rendszer legfonto-
sabb tulajdonságai közé tartozik
a nagyon egyszerû telepítés ön-
mûködõ lemezrészelosztással,
a húzd és ejtsd CD-írás a fájlkeze-
lõn belül, valamint a fájl- és erõ-
forrás-megosztás a Windows-há-
lózatokkal. A 2.0-s munkaasztal
kínálatában fellelhetõ az egy
ablakon belül fülekkel elkülönített
webböngészés, valamint a
felugró ablakok és reklámcsíkok

kikapcsolásának lehetõsége, egy
önmûködõ levészemétszûréssel
ellátott levelezõügyfél, egy
beszélgetõügyfél, amely együtt-
mûködik az MSN, Yahoo, AOL,
ICQ és IRC-szolgáltatásokkal,
valamint az OpenOffice.org 1.1.
A Xandros Desktop 2.0 Standard
és Deluxe kiadásban jelenik meg,
a Deluxe változat tartalmazza a
Crossover Office 2.1-et, egy 350
oldalas kézikönyvet, extra játé-
kokat, alkalmazásokat és eszkö-
zöket, valamint 60 napos, elektro-
nikus levélben igénybe vehetõ
támogatást.
� http://www.xandros.com
TimeStorm Linux Tool Suite
A TimeSys új TimeStorm Linux
Tool Suit olyan fejlesztõeszközö-
ket tartalmaz, amelyek a teljes
beágyazott-Linux fejlesztési cik-
lust támogatják, függetlenül attól,
hogy milyen típusú beágyazott
operációs rendszert használunk.
A TimeStorm csomag az Eclipse-
felületre épül, s vannak eszközei
a rendszermag-átültetés kezelésé-
hez, alkatrészek összevonásához
(hardware integration) és a min-
denre kiterjedõ kipróbálási és
véglegesítési igényekhez.
A TimeSys TimeStorm öszevont
feljesztõi környezetének bõvítmé-
nyeként (plugin) szállított Tool
Suite minden beágyazott Linux-
terjesztéssel mûködik, legyen az
házilag vagy gyárilag készített.
A Tool csomag magában foglalja
a TimeStorm Linux Verification
Suite-ot, ami egy olyan keretrend-
szer, amely önmûködõvé teszi a
teljes beágyazott terjesztésnek és
alkalmazásainak a kipróbálását,
illetve bevizsgálását a fejlesztés
minden egyes szakaszában. Több
mint 1150 nyílt forrású próba áll
rendelkezésre. A Linux Develop-
ment Suite-ban található eszközök
segítenek a fejlesztõnek egyedi
Linux-rendszert építeni és átültetni
azt a céleszközre. A Linux Hard-
ware-Assisted Debug (hardverrel
segített hibakeresés) segít a
hibakeresésben, inicializásában
és a Linux indításában oly módon,
hogy kapcsolófelületet biztosít a

TimeStorm IDE, valamint a JTAG
és a GDB-t használó, lapkába
épített hibakeresõk között.
� http://www.timesys.com
MontaVista DevRocket
Development Environment
A MontaVista DevRocket 1.0-s
egy teljesen egybevont (integra-
ted) grafikus fejlesztõi környezet
beágyazott Linuxhoz. Az Eclipse
technológián alapuló megoldás
különbözõ felületeken, például
Linuxon, Microsoft Windowson
és Solarison is hasonló külsõt és
felületet nyújt a fejlesztéshez.
A MontaVista DevRocket a leg-
újabb Eclipse 2.1-en alapul,
lehetõvé téve a vásárlóknak és az
internetszolgáltatás-fejlesztõknek
az Eclipse-felület minden elõnyé-
nek a kiélvezését, belértve az
Eclipse-közösség által készített
külsõ fejlesztéseket, csakúgy,
mint az Eclipse által támogatott
eszközök sokaságát. Az egybe-
vont létfontosságú fejlesztési
képességek – például a fordítás,
szerkesztés és hibakeresés mel-
lett – a DevRock könnyen hasz-
nálható projektvarázslókat is
nyújt, amelyekkel az általános
beágyazott fejlesztési tennivalókat
önmûködõvé lehet tenni.
� http://www.mvista.com
Global Navigator 5.0
Az NEC Global Navigator 5.0-s
egyes vagy többszörös kapcsolati
központok hívásaktivitásának és
ügynökteljesítményének a megfi-
gyelésére készült. A Global Navi-
gator vállalati szintû hívásközpont-
kezelést, valamint az egy vagy
több hálózaton elérhetõ munka-
hely vezérlését oldja meg. Az al-
kalmazás az Infocast elnevezésû,
valós idejû információs programot
használja, amely a kapcsolati köz-
pont statisztikáit az ügynök mun-
kahelyének egy kis ablakába
küldi. Az új, 5.0-s változat SCO
UNIX-ról lett átültetve Linuxra és
MySQL-t használ adatbázis-kezelõ
rendszerként.
� http://www.cng.nec.com/cng
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