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briQ a Total Impacttól
A Total Impact kiadta PowerPC-alapú
hálózati számítógépét a briQ-t. Mére-
teit tekintve 14,57 cm széles, 1,625

cm magas és
22,6 cm vastag,
és megközelítõleg
83 dkg nyom. A

briQ egy azonnal munkába állítható
motorral van felszerelve, és az ipari
szabvány által meghatározott félma-
gas meghajtóhelyre illeszthetõ.
A briQ PowerPC G3 vagy G4 procesz-
szort használ és testre szabható olyan
alkalmazásokhoz, mint a tûzfalak, az
útválasztók, a biztonsági eszközök és
a webkiszolgálók. Néhány jellemzõ-
jük: 1 MB L2 gyorstár, 100 MHz 64
bites rendszersín, legfeljebb 512 MB
SDRAM, kettõs 10/100 ethernet
támogatás, legalább 40 GB merevle-
mez, RS-232 csatoló, alacsony ener-
giaigény és távvezérelhetõség.
Adatok: Total Impact, Inc., 
295 Willis Avenue, Suite E,
Camarillo, California 93010
telefon: 1-805-987-8704 
e-mail: sales@totalimpact.com
� http://www.totalimpact.com/
Aduva Manager
Az Aduva Inc. nemrég
mutatta be az Aduva
Manager névre keresztelt
internetalapú szolgáltatást, amely
önmûködõ linuxos rendszerfelügye-
letet nyújt, és eközben figyelemmel
kíséri a frissítést, a foltozást, illetve
a rendszer bõvítése közben fellépõ
összeférhetetlenséget vagy bizton-
sági hézagokat.
A hálózatról letölthetõ ügyfél sorra
veszi a felhasználó gépén található
legfrissebb összetevõket, majd elvégzi
a szükséges frissítéseket. További
képességek: ütemezett feladatok
támogatása, figyelmeztetés a fontos
eseményekre, titkosított kapcsolatok
és folyamatos önjavítás. Az Aduva
Manager folyamatosan elérhetõ az
Aduva kiszolgálókról, és magáncélra
ingyenesen felhasználható.
Adatok: Aduva, Inc., 
2595 East Bayshore Road, 
Palo Alto, California 94303,
telefon: 1-650-858-8650
e-mail: info@aduva.com 
� http://www.aduva.com/

Linux-támogatás 
HP-nyomtatókhoz
2001. januárjában a LinuxWorldön
a Hewlett-Packard huszonnyolc
PostScript LaserJet és üzleti tinta-
sugaras nyomtatójának teljes körû
Linux-támogatását jelentette be.
További tizenhat, nem-PostScript
lézernyomtatóhoz és tintasugaras
nyomtatóhoz áll rendelkezésre alap-
támogatás. A felhasználók az összes
olyan szolgáltatást elérhetik, mint
például a kétoldalas nyomtatás (dup-
lexing), tálcaválasztás és a papírke-
zelési beállítások. A teljes körû támo-
gatáshoz telepíteni kell egy frissítést a
nyomtatórendszerhez, amely elérhetõ
a  � http://www.hp.sourceforge.net/
címen. A jövõben az összes PostScript
HP lézernyomtató teljes körû Linux-
támogatottsággal jelenik meg.
Adatok: Hewlett-Packard Company,
3000 Hanover Street, Palo Alto,
California 94304-1185
telefon: 1-650-857-1501
� http://www.linux.hp.com/
� http://www.hp.hu/
K2 NAS
A Big Storage, Inc. K2 NAS rend-
szere egy vállalkozások számára
készült hálózati táro-
lóeszköz, amely min-
den szinten hibatûrõ
elemekkel rendel-
kezik, ideértve a beépített hálózati és
tárolóprocesszorokat. A K2 egytõl
negyven terabájtig terjedõ tárhellyel
rendelkezhet. A hibák kiküszöbölése
érdekében kettõzött kiszolgálópro-
cesszorokkal, alkatrészszintû RAID
vezérlõkkel, illetve a fájlrendszerek
biztonsági mentéséhez és naplózá-
sához használható pillanatkép-keze-
lõvel szállítják. A rendszert rövid
beállítással közvetlenül be lehet kap-
csolni bármelyik hálózatba. A web-
alapú grafikus kezelõfelület könnyû
kezelhetõséget és rendszerfelügye-
letet tesz lehetõvé, együttmûködik
Windows98/2000, Mac és Unix-
rendszerekkel.
Adatok: Big Storage, Inc., 
19 Heron Street, San Francisco,
California 94103
telefon: 1-800-864-3789
e-mail: techsales@bigstorage.com
� http://www.bigstorage.com/

A Zend Technologies 
PHP termékvonala
A Zend Technologies bemutatta 
PHP-hez kapcsolódó termék-
vonalát, amely a vállalkozási
PHP-piacot célozza meg.
Honlapukon a teljes anyag
elérhetõ. A kínálatban az
alábbi termékek szerepelnek:
• a Zend Cache nevû, testre szab-

ható programgyorstárazó egység,
amely memóriában tartja a progra-
mok elõfeldolgozott változatát;

• az Encoder Unlimited, amely
magasabb szintû biztonságot tesz
lehetõvé azáltal, hogy a forráskód
kiszolgáltatása nélkül lehet terjesz-
teni a programokat;

• a Zend IDE eszközgyûjtemény, amely
távoli hibakeresést, szövegszerkesz-
tést, PHP és HTML színkiemelést
lehetõvé tevõ eszközöket tartalmaz;

• a Zend LaunchPad, amely minõ-
ségbiztosított, frissített PHP-letöl-
tést tesz lehetõvé egy grafikus
felületû egységen keresztül;

• az Online Service Support, mely
webalapú, folyamatosan elérhetõ
szolgáltatás.

Üzleti- és magánszemélyek számára
összeállított változat egyaránt létezik.
Adatok: Zend Technologies Ltd.,
PO Box 3619, Ramat Gan 52136, Israel
e-mail: info@zend.com
� http://www.zend.com/
ADSL lapkakészlet
Az Agere Systems piacra dobott egy
ADSL lapkakészletet, melyet kifeje-
zetten otthoni útválasztókhoz és
kisebb hálózatokhoz ajánlanak. Az
ajánlat egy PCI-csatolós ADSL háló-
kártyát tartalmaz, az Agere DSP-ügy-
felével. A lapkát egy csatolókártyára
ültették, ezen keresztül tartja a kap-
csolatot a számítógéppel. Egyedi
átviteli képességekkel bír, például
be van építve egy ATM-et támogató
réteg, ismeri az ATM és az ethernet
fölött futó PPP protokollt, valamint az
ATM-csomagok feldarabolásának és
összeépítésének módszerét.
Adatok: Agere Systems, Inc., 
555 Union Boulevard, 
Room 30L-15P-BA, Allentown, 
Pennsylvania 18109-3286
telefon: 1-800-372-2447
e-mail: docmaster@micro.lucent.com
� http://www.agere.com/

Új termékek
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