
20 Linuxvilág

Láttuk-hallottuk

BRU-Pro 2.0 és BRU 17.0
A Tolis Group inc. megjelentette
a BRU-Pro és a BRU Workstation
legújabb változatait. A BRU-Pro 2.0
Linux-kiszolgáló az ügyfél és kiszol-
gáló közötti kapcsolat biztonsága
érdekében titkosítja a hálózati adat-
forgalmat, valamint a hálózati forga-
lom tömörítése útján a sávszélesség-
gel is takarékoskodik. A BRU Work-
station 17.0 kis- és közepes méretû
vállalkozásokat támogat, a BRU
Desktop 17.0 otthoni, illetve kisirodai
rendszereket támogat – helyileg
csatlakoztatott archiválóeszközökkel.
A BRU Personal Edition 17.0 pedig a
nem üzleti célú felhasználók számára
nyújt biztonságos adatkezelést.
A BRU-Pro 2.0 és a BRU 17.0 felújí-
tott grafikus felhasználói felülettel
rendelkezik, és támogatja a 64-bites
fájlrendszereket.
Adatok: The Tolis Group, Inc., 
10225 East Via Linda, Suite 300,
Scottsdale, Arizona 85258
telefon: 480-346-2008
e-mail: sales@tolisgroup.com
� http://www.tolisgroup.com
Volution Manager 1.1
A Caldera Inc. kiadta a Volution

Manager 1.1-et, amely
webalapú rendszerkezelõ
megoldás több rendszer
böngészõprogramon
keresztüli biztonságos
távoli felügyeletére és

frissítésére. Az 1.1-es változat új
jellemzõi: többféle rendszer támoga-
tása egységes kezelõfelületen ke-
resztül, egyszerûsített telepítés, javí-
tott állapotjelentés és diagnosztika.
A Volution Manager 1.1 minden
nagyobb Linux-terjesztés legfrissebb
változatát és a Caldera Unix-termé-
keit is támogatja.
Adatok: Caldera, Inc., 240 West
Center Street, Orem, Utah 84057
� http://www.caldera.com
cPCIS-2103 Chassis
A cPCIS-2103 Chassis az ADLINK
Technology 3U CompactPCI termék-
családjába illeszkedõ legújabb ter-
méke. A 19 hüvelykes állványba
szerelhetõ vagy asztali kivitelû szá-
mítógépház a PICMG 2.0 szabvány-
nak teljes mértékben megfelel.
A gépház az elsõdleges és a másod-

lagos oldalon is hat bõvítõhellyel
rendelkezik, amelyekbe a felhaszná-
lók által meghatározott 32-bites
bõvítõkártyák kerülhetnek. A gépház-
ban a rendszerprocesszornak, három
mûködés közben cserélhetõ tápegy-
ségnek és a további bõvítésekhez
egy PCI–PCI-hídnak van helye.
A cPCIS-2103 önmagában vagy
egy rendszer beépített részeként
vásárolható meg.
Adatok: ADLINK Technology
15279 Alton Parkway, Suite 400,
Irvine, California 92618 
telefon: 1-866-423-5465
� http://www.adlinktechnology.com
X4 NAS
A NetEngine
Inc. megjele-
ntette az X4 NAS-t, amely kis- és
közepes méretû vállalatok, munka-
csoportok, fiókirodák és szolgáltatók
hálózati tárolóeszközeként használ-
ható. Az X4 NAS támogatja a több-
felhasználós üzemmódot, alkalmaz-
ható fájlok megosztására és bizton-
sági mentések tárolására. A tármére-
te 160 GB és 480 GB közé eshet,
szabványos 1U-méretû, amely áll-
ványba szerelhetõ. Az X4 NAS a
hibatûrés fokozására két 10/100TX
ethernetkártyát tartalmaz. Az operá-
ciós rendszer meghibásodását tükrö-
zéssel küszöbölik ki. További jellem-
zõi: beépített RAID, önmûködõ adat-
ellenõrzés és önmûködõ újraépítés.
Adatok: NetEngine, Inc., 
4116 Clipper Court, Fremont,
California 94538
telefon: 510-668-2112
e-mail: solutions@netengine1.com
� http://www.netengine1.com
PowerUpdate 2.0
A PowerUpdate 2.0 több felületen
futó, Java-alapú programfrissítõ és 
-terjesztõ megoldás. A webböngé-
szõ, az adatbázis, a jelentéskészítõ
modulok és az egyedi kezelõprogram
összessége alkotja a PowerUpdate-et,
amellyel bármilyen program tetszõ-
leges ügyfél- vagy kiszolgálófajtára
frissíthetõ. A fejlesztõk kézben tart-
hatják a frissítési folyamatot, meg-
határozhatják, hogy mi frissüljön,
mikor és milyen módon. A 2.0-s
változat újdonsága a fájlösszehango-
lás, az MSI támogatása, a Mac OS X

támogatása, és az archívfájlok kicso-
magolásának és futtatásának képes-
sége. A PowerUpdate fut Linux,
Solaris, HP-UX és AIX operációs
rendszereken.
Adatok: Zero G Software, 
514 Bryant Street, San Francisco,
California 94107 
e-mail: info@ZeroG.com
� http://www.ZeroG.com
GFS 5.0
Már elérhetõ a Sistina Global File
System (GFS), amely lehetõvé teszi,
hogy a megosztott adattárat SAN-
ban elhelyezett több kiszolgáló is
írhassa és olvashassa. A GFS 5.0
újdonsága a továbbfejlesztett tele-
pítõ- és fürtbeállító eszközök, a
többutasság dinamikus támogatása
az adattár kötetkezelõjében az egy-
utas hibák kiküszöbölése érdekében,
megosztott gyökérfájlrendszer,
további zároláskezelõk és a gyártók-
tól származó pillanatfelvételi lehetõ-
ségek továbbfejlesztett támogatása.
Adatok: Sistina Software, 1313 Fifth
Street Southeast, Suite 111,
Minneapolis, Minnesota 55414
telefon: 612-638-0500
� http://www.sistina.com
Optimizeit Suite
Az Optimizeit Suite eszköztárának
segítségével a fejlesztõk tetszõleges
Java-program fejlesztése során
könnyen felfedezhetik a sebességet
és a megbízhatóságot befolyásoló
gondokat. Az Optimizeit Suite tel-
jesen beépülhet az alkalmazáskiszol-
gálóba, távoli folyamatok kapcsolód-
hatnak hozzá, jól méretezhetõ, és
az adatok minden J2EE alkalmazás-
méretnél pontosan szabályozottak.
A programcsomag három részbõl áll.
A Profiler segít megtalálni a hibás
programkódot vagy algoritmust,
és javítja a memóriaszivárgásokat.
A Thread Debugger a szálak állapo-
tát valós idõben képes megjeleníteni.
Végül a Code Coverage megmutatja,
hogy a program az egyes eljárásokat
és kódsorokat milyen gyakorisággal
hajtja végre.
Adatok: VMGEAR, 1479 Saratoga
Avenue, Suite 200, San Jose,
California 95129,
telefon: 1-888-655-0055,
� http://www.vmgear.com
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