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Új termékek
InfiniCon Software Release 3.0
Az InfiniCon Systems megjelen-
tette InfiniBand alapú hardver-
és szoftverplatformjának 3.0-s

változatát. Az alaprendszer
a gazdaprogramokat, a kapcso-
lókba ágyazott programokat és
az InfiniCon FastFabric eszközét
foglalja magába, és a rendszer
megnyitásával külsõ eszközök és
alkalmazások használatát is lehe-
tõvé teszi. A 3.0-s szoftverkiadás
InfiniBand csatolót tartalmazó
alaplapokra épülõ kiszolgálókon
alkalmazható, segítségével állo-
más csatornacsatoló nélkül is
el lehet érni az InfiniBand hálóza-
tot. A 3.0-s változat támogatja
a 2.6-os Linuxot, akár 1000 cso-
mópontig is képes méretezõdni,
Oracle tanúsítványa mellett más
kereskedelmi MPI csomagok
tanúsítványaival is rendelkezik,
megbízhatósága és teljesítmé-
nye javult, valamint bõvítették
a FastFabric eszközök felügyeleti
képességeit is.
www.infinicon.com
NAG Fortran Library Mark 21
A NAG Fortran Library Mark 21-e
több mint 300 új függvényt tartal-
maz, amivel függvényeinek száma
1500-ra növekedett. Az új függvé-
nyek között egy teljesen új, 2D
hálók elõállítására használható
készletet találunk, amelyet nagy
számú segédfüggvény egészít ki.
Az új bõvítmények polinomok
nullahelyeinek megkeresésére,
parciális differenciálegyenletek
leírására, sajátérték-keresésre
(LAPACK) és ritkás lineáris algeb-
ra problémák kezelésére használ-
hatók. A véletlenszám-elõállító
(G05) függvény kibõvült, új szám-
elõállítót tartalmaz, támogatja az
egyváltozós GARCH, az aszim-
metrikus GARCH és EGARCH
folyamatokat, a kvázivéletlen
számok elõállítását, illetve egyéb

eloszlásokat. A NAG Fortran
Library többféle megvalósításban
érhetõ el, ezek a géptípusokat
a PC-ktõl kezdve egészen a szu-
perszámítógépekig lefedik. Hasz-
nálata nem korlátozódik egyetlen
környezetre, algoritmusai számos
más nyelvbõl, köztük C++-ból is
meghívhatók.
www.nag.com
Platform for Network
Equipment, Linux Edition
A Wind River Systems bejelen-
tette a Platform for Network
Equipment (NE), Linux Edition
elérhetõségét. A Platform NE
támogatja a Carrier Grade Linux
2.0 elõírásokat és a 2.6-os Linux
rendszermag eszközszoftverek
fejlesztését segítõ megoldásait.
Segítségével ATCA alapú, a ke-
reskedelemben készen megvásá-
rolható megoldások alkalmazha-
tók a távközlési szintû hálózati
berendezések felügyeletére és
vezérlésére. Emellett a Platform
NE számos külsõ gyártó eszköze-
ihez, programjaihoz biztosít hoz-
záférést, míg a teljes fejlesztési
ciklus támogatását az Eclipse
alapú Wind River Workbench
IDE segíti.
windriver.com
CM4000 konzolkiszolgáló
Új konzolkiszolgáló családot do-
bott piacra az Opengear, Inc.
A CM4000 soros konzolkiszolgáló

8, 16 és 48 kapus változatban
kapható, Windows, Sun és Linux
alapú kiszolgálók soros konzoljá-
hoz képes hozzáférést biztosítani.
A Opengear CM4000 sorozatú
készülékei hálózati készülékek
– útválasztók, átjárók, telefon-
központok és áramátkapcsolók –
figyelésére és kezelésére is alkal-
masak. A távoli telephelyek kiszol-
gálóinak elérése sávon belül,
a vállalati TCP/IP-hálózaton vagy
modemen keresztül lehetséges,
az adatokat mindkét esetben

legfeljebb 128 bites AES titkosítás
védi. Az Opengear CM4000 kon-
zolkiszolgáló szûrési és hozzáfé-
rés-naplózási képességekkel is
rendelkezik, ami fontos segítsé-
get jelent a konzolnaplók archivá-
lásához. A CM4000 készülékek
az okvm nyílt forrású konzolra
és KVM kezelõprogramra, illetve
nyílt forrású KVM hardverre épül-
nek. Webböngészõs és parancs-
soros felügyeleti lehetõségeket
egyaránt kínálnak.
www.opengear.com
IBM eServer Application
Server Advantage for Linux
Az IBM eServer Application
Server Advantage for Linux,
más néven Chiphopper egyesíti
mindazokat a támogatási és
teszteszközöket, amelyek alkal-
mazásával a független szoftver-
gyártók többféle géptípuson is
futtatható Linuxos termékeket
fejleszthetnek. Chiphopper ingye-
nes, segítségével meglévõ x86
(Intel vagy AMD) processzoron
futó linuxos alkalmazásokat
lehet átültetni tetszõleges IBM
rendszerre, illetve alkalmas ezek
tesztelésére és támogatására is.
A Chiphopper a kifejezetten az
operációs rendszerre írt alkalma-
zásokat és a middleware alapúa-
kat egyaránt támogatja. Elõbbiek
esetében a Chiphopper a hordoz-
hatóságot a Linux Standard Base
(LSB) elõírásokra alapozza.
Emellett a Chiphopper azokat
az LSB alkalmazásokat is támo-
gatja, amelyek nyílt bõvítmé-
nyeket használnak, mint például
az OpenLDAP, az OpenSSL,
a Kerberos, a PHP, a Perl és
a Python. A middleware ala-
pú alkalmazások esetében
a Chiphopper az IBM Web-
Sphere, DB2 és Rational cso-
magját ismeri; Java-, J2EE- és
webszolgáltatás-támogatást biz-
tosít, valamint támogatja a szol-
gáltatásorientált, nyílt szabvá-
nyokra alapuló megoldásokat.
www-1.ibm.com/linux
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