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Altix 3700 Bx2
A Silicon Graphics (SGI) nemrég
bõvítette választékát az SGI Altix
3700 rendszer új változatával,

az Altix 3700 Bx2-vel. A Bx2 akár
256 Itanium 2 processzort is ké-
pes befogadni, ide értve az új,
9 MB gyorsítótárral ellátott,
1,6 GHz órajelû Itanium 2 lapká-
kat is. A Bx2 a NUMAflex globá-
lis megosztott memória alrend-
szer segítségével teszi elérhe-
tõvé a processzorok hatalmas
teljesítményét az alkalmazások
számára. Az új típus már az
SGI NUMAlink 4 összeköttetési
megoldását használja, ezzel
6,4 GB/s-ra kétszerezve meg
a szekrények közötti sávszéles-
séget. Minden Altix 3700 Bx2
gépbe 16 - 256 darab pro-
cesszor, 8 GB - 24 TB globáli-
san címezhetõ memória és
több mint 1500 PCI-X foglalat
kerülhet. Folyamatos be/kivi-
teli sebessége meghaladja
a 3 GB/s-ot.
www.sgi.com
Novell Linux Desktop 9
A Novell bejelentette a Novell
Linux Desktop 9-et, mely egy
a 2.6-os rendszermagra és

a SuSE Linux alapjaira épülõ
asztali operációs rendszer, és
egyben irodai munkakörnyezet.
Általános célú asztali gépekre
is telepíthetõ, de az információs
terminálok, a telefonos ügyfél-

központi terminálok vagy a PC-t
ritkán használó közönség igénye-
inek megfelelõen is testreszab-
ható. A Novell Linux Desktop 9
tartalmazza az OpenOffice.org
Novell által módosított, a Micro-
soft fájlformátumaival jobban
együttmûködni képes változatát,
a Novell Evolution 2-t, a Gaim és
a Kopete azonnali üzenetküldõ
programokat, a Novell iFoldert,
a Citrix ICA ügyfelet és a Fire-
foxot. A Linux Desktop 9 terjesz-
téssel végzett munkát a Novell
a YaST és az AutoYaSTUpdate
Manager felügyeleti eszközökkel,
a ZENworks Linux Management
csomaggal, vállalati szinten tesz-
telt foltokkal és frissítésekkel,
Linux témájú képzésekkel és
minõsítésekkel, továbbá külön-
féle szintû, világszerte elérhetõ
támogatási szolgáltatásokkal
igyekszik megkönnyíteni.
www.novell.com
Dell PowerEdge SC1425
A Dell PowerEdge SC1425 64
bites memóriacímzést, DDR-2
memóriát és fejlett be/kiviteli

megoldásokat kínál egy egy
egység magas kiszolgáló formá-
jában. A gépet arra tervezték,
hogy kiszolgálófürtök vagy
webfarmok üzem közben cse-
rélhetõ eleme legyen, ezért az
SC1425 a Dell nagyteljesítmé-
nyû fürtcsomagjaiban érhetõ el,
8, 16, 32, 64, 128 vagy 256
csomópontból álló, a Red Hat
Enterprise Linux 3 32 vagy 64
bites változatát futtató összeál-
lítások részeként. További jel-
lemzõk: két darab Intel Xeon
EM64T processzor Hyper-
Threading támogatással és
800 MHz-es elõoldali busszal,
legfeljebb 12 GB DDR-2 memó-
ria, beágyazott kettõs Gigabit
Ethernet hálózati csatoló és
nagysebességû be/kiviteli képes-
ségek. A csomópont csomagok

Linux RHEL 3 AS/WS alapúak,
és négyféle összeköttetés hasz-
nálatára képesek: Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet1, Myrinet és
InfiniBand.
www.dell.com
Qtopia 2.1
A Trolltech, Inc. a Linux alapú
hordozható eszközökhöz készült
Qtopia 2.1 fejlesztõi alaprend-

szert és felhasználói felületet két
– Qtopia Phone és Qtopia PDA –
változatban adta ki. A Qtopia 2.1
újdonságai közé tartozik az
érintõképernyõs telefonok tá-
mogatása, a teljes képernyõs
kézírásos adatbevitel lehetõsé-
ge, továbbá az új telefonos
témák, amelyek révén kiterjesz-
tõk a felhasználók lehetõségei
a linuxos hordozható eszközök
fejlesztése terén. A Qtopia 2.1
Phone Edition továbbfejlesz-
tett, immár az MMS-ek támo-
gatására is képes üzenetküldõ
alkalmazást kapott, segítségé-
vel a Qtopia Phone használói
képeket, szöveget és hangokat
tartalmazó MMS üzeneteket
hozhatnak létre és jeleníthet-
nek meg. A Qtopia Flash me-
mória iránti igénye mérséklõ-
dött, ennek köszönhetõen 
a 2.1-es változat már a korlá-
tozottabb mennyiségû memó-
riával ellátott készülékeken 
is futtatható.
www.trolltech.com
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