
10 Linuxvilág

Láttuk-hallottuk

Linux 101
A klasszikus IBM billentyûzetek
felépítésén alapuló, testreszabott
billentyûzeteket gyártó és javító

cég, az UniComp bejelentette
a Linux 101 billentyûzet megjele-
nését. A Linux 101 egy programo-
zott billentyûzet, ami a Linux fel-
használók számára a kényelme-
sebb elérhetõség érdekében
átrendezi a Ctrl, Caps-Lock és
Esc billentyûk elhelyezkedését.
A Linux 101 billentyûzet kapható
az alapjaként szolgáló IBM M
modellbõl származó „buckling
spring” mechanikával, vagy
a csendesebb gumimembrános
felépítésben. Az UniComp honlap-
járól letölthetõek az egyes elren-
dezéseket bemutató PDF-fájlok.
www.pckeyboard.com
NetDirector Linux
Configuration Suite
Az Emu Software cég NetDirector
Linux Configuration Suite prog-
ramcsomagja egy méretezhetõ
többkiszolgálós felhasználásra ter-
vezett vezérlõeszköz, amely ve-
gyes linuxos környezetben képes
a különbözõ gyártóktól származó
és eltérõ tevékenységeket végzõ
kiszolgálók hálózatának összefo-
gására. A NetDirector csomag
felhasználói felületén keresztül
a rendszergazda központilag fel-
ügyelheti az Apache, Samba,
DNS, DHCP, FTP vagy levelezés
szolgáltatásokat nyújtó kiszolgá-
lók mûködését. Lehetõség van
a kiszolgálók szervezetek, földrajzi
elhelyezkedés, vagy a kiszolgálón
futó alkalmazás szerinti csoporto-
sítására és kezelésére. Az intézke-
dések ezután alkalmazhatók a tel-
jes csoportra, vagy az elrendezés
meghatározott kiszolgálójára.
wwww.emusoftware.com
Enea Orchestra
Az Embedded Linux és az Enea
cég szigorúan valósidejû (hard
real-time) operációs rendszere ké-

pezi az alapját az Enea Orchestrá-
nak, ennek a magas rendelkezés-
re állással rendelkezõ távközlési
és adatkommunikációs progra-
mok számára készült programfe-
lületnek. Az Enea Orchestra lehe-
tõvé teszi a távközlési és adat-
kommunikációs készülékek gyár-
tói számára, hogy magas rendel-
kezésre állással és nagy hibatû-
réssel rendelkezõ többprocesszo-
ros programrendszereket helyez-
zenek üzembe. Az Orcestra tartal-
mazza a Metrowerks Corporation-
tõl származó beágyazott fejlesztõi
technológiát, amely egyszerûsíti
a rendszermag ellenõrzését, az
áramköri kártyák hibáinak felmé-
rését, az alkalmazások létrehozá-
sát és tesztelését. Az így létrejövõ
programok futtathatók bármilyen
Linux-változaton, az OSE alatt,
vagy a kettõ valamilyen kombi-
nációján. Az Enea Orchestra elõ-
fizetõi rendszerben hozzáférhetõ
és tartalmazza az alkalmazás-
fejlesztõi és a felületfejlesztõi
csomagokat.
www.enea.com
Motorola A780
A Motorola A780 mobiltelefonjá-
nak alapját a Linux és Java prog-
ramok képezik. A lenyitható for-

májú telefon szolgáltatásai közt
egyebek mellett megtaláljuk
a PDA-szerû, egynegyed VGA-kép
megjelenítésére képes (240 x 320
képpontos) színes érintõkijelzõt,
a Bluetooth hálózati és szinkro-
nizációs szolgáltatást, egy 1,3
megapixeles digitális fényképezõ-

gépet, MP3 lejátszót, 48 MB
memóriát vagy eltávolítható
TransFlash tárólót. Az A780 négy-
sávos GSM telefon, így támogatja
az elterjedt amerikai és nemzetkö-
zi frekvenciákat. A telefon tartal-
mazza az EDGE technológiát is,
amely akár 240 Kbps sebességû
Internetes elérést biztosító adatát-
vitelt is lehetõvé tesz.
www.motorola.com
EtherDrive tárolókártyák
A Coraid cég piacra dobta az
EtherDrive Storage Blades nevû
tárolókártyáit, amelyek méretez-

hetõ hálózatos blokktároló létre-
hozását teszik lehetõvé az AoE
(ATA-over-Ethernet) protokollt
használó kiszolgálók számára.
Az EtherDrive tárolókártya a szab-
ványos ATA meghajtókat fogja
össze egységes, rugalmasan
alkalmazható, keretekbe szerel-
hetõ tárolóegységgé. Minden
EtherDrive tartalmaz saját
Ethernet csatolót és nanokiszol-
gálót, amelyek az Ethernet-ATA
protokoll-átalakítást végzik. Az
EtherDrive meghajtók 250 GB-tól
16 petabájt méretig terjedõ meg-
osztott tárolási kapacitású egysé-
gek létrehozását biztosítják. Egy-
aránt hozzáférhetõ a szabványos
2,5 vagy 3,5 colos ATA meghaj-
tókkal. A Linux 2.4 és 2.6 rend-
szermagokhoz már forráskód-
ban hozzáférhetõek GPL licencû
meghajtók, egyéb operációs
rendszerekhez pedig hamarosan
elkészülnek.
www.coraid.com
Quadputer-Navion
A Microway cég Quadputer-
Navion nevû gépe egy SMP
(Symmetrical Multi-Processing,
szimmetrikus többprocesszoros)
kiszolgáló négy AMD Opteron
850 processzorral, amely SuSE
Linuxot futtat. A 4U készülékház-
ban elhelyezkedõ Quadputer-
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Navion 810 wattos redundáns,
hot-swap (menet közben cserél-
hetõ) tápegységgel rendelkezik,
és lehetõvé teszi 18 darab
SATA/IDE vagy 5 darab SCSI meg-
hajtó beépítését. A processzorok
mûködési frekvenciája 2,2 GHz és
támogatják a HyperTransport
technológiát.
A 2,5” méretû eszközökkel akár
1,36 TB tárolókapacitású beépí-
tett RAID-rendszer hozható lét-
re. A konfiguráció tartalmazza
a Microway Nodewatch és
MCMS hardver- és szoftver-kezelõ
eszközeit amelyek lehetõvé teszik
a fürtözött gépek távoli ellenõrzé-
sét és vezérlését.
www.microway.com
SC-4400 FlashDisk OpenRAID
A Winchester Systems bejelentet-
te a FlashDisk OpenRAID-et,
amely egy akár öt különbözõ típu-
sú kiszolgáló támogatására is ké-
pes adattároló tömb. A kiszolgálók
a tárolóeszközökön U160 SCSI
protokoll segítségével osztoznak,
a rendszer legfeljebb 2,3 TB tár-
hely kezelésére képes. További
bõvítõ készülékház hozzáadásával
a FlashDisk OpenRAID 4,6 TB ka-
pacitásig méretezhetõ, legfeljebb
három állomással. Támogatja
a kettõs, redundáns, 64 bites
RAID-vezérlõket, és különféle a le-
mezeket erõsen terhelõ feladatok-
hoz használható, például adatbá-
zisok kezelésére, multimédiás al-
kalmazásokhoz, elektronikus leve-
lezési vagy webkiszolgáló rend-
szerekhez. Az SC-4400 minden ki-
szolgáló operációs rendszerrel ké-
pes együttmûködni, a gazdaolda-
lon illesztõprogramot nem igényel.
www.winsys.com

CommuniGate Pro 4.2
A 4.2-es változat megjelenésével
a CommuniGate Pro Real-Time
Communications immár bizton-
ságos azonnali üzenetküldést,
VoIP-támogatást, videokonfe-
rencia lehetõséget, rajztábla-
megosztást, valamint asztal- és
alkalmazásmegosztási lehetõsé-
get egyaránt biztosít. A szabvá-
nyokra alapuló, többféle géptípu-
son való használatot célzó felépí-
tésnek és a SIP protokollnak kö-
szönhetõen a CommuniGate Pro
4.2 tetszõleges ügyfélen futtat-
ható, akár az irodában, akár tá-

volról, UNIX, Linux, Mac OS X és
Windows operációs rendszeren.
Ugyancsak a 4.2-es változat új-
donsága a teljes mértékben
testreszabható webes felület és
a webes levelezési és naptárke-
zelési lehetõség. Mindemellett
a CommuniGate Pro 4.2 hibael-
hárítási, karbantartási célokra
használható távoli felügyeleti
szolgáltatásokat is biztosít.
www.stalker.com
Wyse Winterm 5150SE
A Wyse Winterm 5150SE egy
Wyse Linux V6 operációs rend-
szerre és AMD Geode GX 533
processzorra épülõ vékony ügy-
fél. A Wyse Linux V6 a 2.6-os
Linux rendszermagra alapul,
testreszabási lehetõségei révén
számos különbözõ környezetben
képes megfelelni az igényeknek,
ide értve a Windows, a UNIX,
a Linux, az IBM, az X-Window
és a Java alapú rendszereket.
A Winterm 5150SE szabad
munkaállomás-váltási lehetõsé-
get kínál, vagyis a felhasználók
bármelyik ügyfélre bejelentkez-
hetnek, beállításaik bárhol elér-
hetõk maradnak. Az 5150SE

moduláris felépítésének kö-
szönhetõen a szükséges bõví-
tések könnyedén elvégezhetõk.
A vékony ügyfél csak olvasha-
tó fájlrendszerrel rendelkezik,
mozgó alkatrészeket nem tar-
talmaz, kisméretû készülékháza
pedig USB és hagyományos
be/kiviteli kapukkal egyaránt
rendelkezik.
www.wyse.com
Atigo felölthetõ számítógépek
A Xybernaut bejelentette, hogy
Atigo vezeték nélküli panelgépei
már Linuxszal is elérhetõk. Az
Atigo gépek vezeték nélküli, lapos
képernyõs számítógépekként
vagy önálló, vezeték nélküli kap-
csolatok kezelésére képes mo-
bil/felölthetõ számítógépeként
használhatók. Az Atigok támogat-
ják a kettõs használatot, az IEEE
802.11b szabvány szerinti vezeték
nélküli hálózatokat normál PC-kár-
tya és/vagy CompactFlash kártya
segítségével érik el. A linuxos
Atigok nyílt forrású támogatási,
adatátviteli, adatkezelõ és rend-
szerbeállító segédeszközöket is
tartalmaznak. Az Atigo T modell
1 GHz órajelû Crusoe TM5800
processzort és 256 MB SDRAM
memóriát tartalmaz, Flash memó-

riája 128, 256 vagy 512 MB vagy
1 GB méretû lehet. Minden Atigo
belsõ, újratölthetõ lítium-ion akku-
mulátorral rendelkezik, de üzem
közben cserélhetõ külsõ akkumu-
látorokkal is használható. A gépek
mindegyike 8,4”-es, 800 × 600
képpont felbontású SVGA kijelzõ-
vel rendelkezik.
www.xybernaut.com
Linux Journal 2004. 126. 
és 127. szám
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