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Láttuk-hallottuk

Firewall-in-a-Box
Az EMAC a közelmúltban mutatta
be Firewall-in-a-Box (FIB) nevû ter-
mékét. A FIB ventilátor-nélküli,
kisméretû tûzfal, amely több munka-

állomás és
kiszolgáló
biztonságos
csatlakozá-
sát teszi
lehetõvé.

A FIB testreszabott Linux-változaton
alapul, és az adatfolyamot analóg
modemen, kábelmodemen és digi-
tális bérelt vonalon keresztül tudja
szabályozni. Képes IP-címeket osz-
tani az ügyfeleknek (DHCP) és gyors-
tárazó DNS-t biztosít. A FIB alacsony
feszültségû NS Geode GXLV-200
processzort és 50 wattos tápegy-
séget használ. A menüvezérelt beál-
lítóeszköz terminálon vagy Telneten
keresztül érhetõ el.
Adatok: EMAC, Inc., 2390 EMAC
Way, Carbondale, Illinois 62901
telefon: 618-529-4525
e-mail: info@emacinc.com
� http://www.emacinc.com/
A Pockey
A Pockey Drives új hordozható
tárolóeszköze a Pockey nevû külsõ
USB merevlemez, amely kicsi,
gyors és nem igényel külsõ áram-
forrást. A tenyérben elférõ Pockey
tíz- és húszgigás méretben készül,
ráadásul minden hordozható és
asztali géphez csatlakoztatható.
A Pockey USB kábel szállítja az
adatokat és a tápfeszültséget.
A Pockey újraindítás nélkül cserél-
hetõ a számítógépek között, ezért
a fájlmegosztás egyszerû. Az eszköz
méretei 12,5x7,5x2,5 cm, az átviteli
sebesség legfeljebb 1,5 MB/mp.
Adatok: Pockey Drives, 21356
Nordhoff Street, Suite 109,
Chatsworth, California 91311
telefon: 818-717-9556
e-mail: info@pockeydrives.com
� http://www.pockeydrives.com/
VelociGenX
A VelociGen webalapú alkalmazás-
fejlesztõ és -futtató környezete a
VelociGenX, amely XML-t használ
a hordozhatósághoz. A vállalatok
ezáltal újrafelhasználható webalkal-
mazásokat készíthetnek, amelyek

tetszõleges forrásból vehetik az
adatokat. A VelociGenX képes meta-
alkalmazásként burkolni, csatolni és
futtatni különféle XML-összetevõket
– akár hagyományos, akár dinami-
kus adatforrásokból. A metaalkalma-
zások futtathatók és az eredmények
elektronikus levélben böngészõre,
PDA-ra, személyhívóra vagy mobilte-
lefonra küldhetõk el.
Adatok: VelociGen, Inc.,
8380 Miramar Mall, Suite #105,
San Diego, California 92121
telefon: 858-622-1164
e-mail: info@velocigen.com
� http://www.velocigen.com/
Heroix eQ 
Management Suite
A Heroix Corporation új terméke, a
Heroix eQ Management Suite több
felületet kezelõ felügyelõprogram,

amely néhány tíztõl kezdve több ezer
rendszer felügyeletére alkalmas.
Az eQ-képesség a rendszer és a há-
lózat hibáinak észlelését, a figyelmez-
tetést és a megoldást foglalja magá-
ban. A rendszerfelügyeletet célirá-
nyos szabályrendszer-motor hajtja,
amely az emberi tudást és döntés-
hozást utánozza. Az eQ-csomag
tartozéka az önmûködõ alkalmazás-
felismerés, az Express Wizard-felü-
let, a vészjavító és az eseményje-
lentõ. Az eQ számos Linux-, Unix-
és Windows-felületen fut.
Adatok: Heroix Corporation,
120 Wells Avenue, Newton,
Massachusetts 02459
telefon: 1-800-229-6500
� http://www.heroix.com/
PostgreSQL 7.1
A PostgreSQL Global Development
Group elkészítette a PostgreSQL 
7.1-es változatát, amely webhelyük-
rõl és a tükörkiszolgálókról tölthetõ
le. A legfontosabb újdonságok a kö-
vetkezõk: írás elõtti napló (WAL),
amely növeli az adatbiztonságot és
a feldolgozás sebességét, mert csak
egyetlen módosított naplófájlt szük-
séges a lemezre írni; tetszõleges
hosszúságú sorok a túlméretezett
tulajdonságtároló módszeren keresz-

tül (TOAST); az SQL92 külsõ csatla-
kozásainak támogatása; 64-bites C
függvények támogatása, valamint a
bonyolult lekérdezések gyorsabb és
továbbfejlesztett támogatása.
Adatok: PostgreSQL Global Develop-
ment Group, PO Box 1648, Wolfville,
Nova Scotia, Canada B0P 1X0
telefon: 877-542-0713
e-mail: info@pgsql.com
� http://www.postgresql.org/
Max Server Pages
A PlugSys bejelentette, hogy elké-
szült a Max Server Pages (MSP),
amely adatbázis-központú kiszolgá-
lóoldali parancsnyelvrendszer webki-
szolgálókhoz. Az MSP Xbase paran-
csokat és függvényeket használ, így
a fejlesztõk könnyen elérhetik DBF
fájlokban vagy SQL-adatbázisokban
tárolt adataikat. Az SQL-lekérdezések
és -frissítések a PlugSys ODBC-csa-
tolóján keresztül zajlanak. Az ered-
mények HTML-lel és JavaScripttel
keverhetõk. Az MSP egységes
egészként települ; futásidejû kipróbá-
lás mellett lehetõség nyílik a dinami-
kus fordításra és gyorstárazásra.
A szabadon letölthetõ változat
(MSP/FE) a cég weblapján érhetõ el.
Adatok: PlugSys International LLC,
1636 Graff Avenue, San Leandro,
California 94577
telefon: 510-352-2228
� http://www.plugsys.com/
DupLinux az Arcótól
2001 májusában a tokiói LinuxWorld
Expón mutatta be az Arco Computer
Products cég a DupLinuxot. Ez
segédprogramul szolgál IDE RAID
vezérlõkhöz, háttérben zajló újraépí-
téssel és menet közbeni cserelehe-
tõséggel. A terméket az Arco
DupliDisk II IDE RAID 1 vezérlõjéhez
tervezték, segítségével a felhasz-
nálók beállíthatják, felügyelhetik
és újraépíthetik RAID tömbjüket 
– parancssorból vagy az X Window
Systemen keresztül. A DupLinux a
merevlemezek menet közbeni
cseréjét is lehetõvé teszi.
Adatok: Arco Computer Products,
Inc., 3100 North 29th Court, Second
Floor, Hollywood, Florida 33020
telefon: 1-800-458-1666
e-mail: sales@arcoide.com
� http://www.arcoide.com/
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