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Novell 2006. július 17-e óta el-

érhetõ következõ generációs

nyílt vállalati platformja ki-

emelkedõ fogadtatásban részesült a

piacon és a médiában egyaránt, hiszen

a kiadását követõ tíz napban több

mint 165000 példányban töltötték le

a komponenseit. A Novell.com webol-

dalon a napi szoftverletöltések száma

átlagosan 800 százalékkal emelkedett,

azaz a bejelentés óta 5 másodpercen-

ként töltenek le egy SUSE Linux

Enterprise terméket.

„Az IDC prognózisa szerint 2008-ra a tel-

jes Linux-piac értéke - beleértve a szerve-

reket, asztali gépeket és a szoftvereket is -

meghaladja a 35 milliárd dollárt, amelybõl

tisztán a szoftverek várhatóan több mint

14 milliárd dollárt tesznek majd ki. Az

elemzõi várakozások ismeretében büszkén

mutatjuk be ügyfeleinknek új Linux mun-

kaállomás- és szervertechnológiánkat. Biz-

tosak vagyunk abban, hogy Magyarorszá-

gon is népszerûek lesznek a SUSE Linux

Enterprise 10 platform termékei és a

Novell Customer Center szolgáltatásai, hi-

szen a hazai szakmai közönség már a béta

változatokat is nagy érdeklõdéssel fogadta.

A most beépítésre került technológiai új-

donságaink várhatóan Magyarországon is

jelentõsen elõremozdítják a Linux vállalati

bevezetését és alkalmazását” – nyilatkoz-

ta Szittya Tamás, a Novell Magyaror-

szág ügyvezetõ igazgatója.

„Mérettõl függetlenül számítunk a kis-,

közép- és nagyvállalatok valamint intéz-

mények érdeklõdésére is, mivel a termékek

mind a felvonultatott technológiát, mind a

termékek árát illetõen versenyképes alter-

natívát jelentenek a hazai és nemzetközi

piacon: a SUSE Linux Enterprise Desktop

47 Euró, a SUSE Linux Enterprise Server

pedig 290 Euró ajánlott végfelhasználói

áron rendelhetõ viszonteladói hálózatun-

kon keresztül” – tette hozzá Szittya.

SUSE Linux Enterprise Server
A különbözõ szervezeteknél számos

eltérõ típusú hardveren történõ tele-

pítéssel – többek között az IBM*

zSeries* mainframe Linux*-piac 80 szá-

zalékán – a SUSE Linux Enterprise

Server a szerverfeladatok széles skálá-

jához biztosít nyílt alapokat. Használ-

ható adatközpontokban és fiókirodák-

ban egyaránt, és kiváló adatbázisok,

az üzletmenetet segítõ alkalmazások

és a vállalat mûködése szempontjából

kritikus fontosságú szoftverek futtatá-

sához. A termékhez 7 éves terméktá-

mogatás jár.

A SUSE Linux Enterprise Server 10 in-

tegráltan és támogatottan tartalmaz-

za a nyílt forrású Xen virtualizációs

technológiát, ami lehetõvé teszi kü-

lönbözõ platformokon futó alkalma-

zások konszolidációját egy szerveren,

ezáltal javítva az erõforrások kihasz-

náltságát, növelve a hatékonyságot

és csökkentve a költségeket. A Xen

technológiát a Novell YaST-alapú (Yet

Another Setup Tool, telepítõ- és konfi-

gurációs eszköz) menedzsment esz-

közei is támogatják, leegyszerûsítve

a virtualizált megoldások bevezetését

a vállalati infrastruktúrákon. A SUSE

Linux Enterprise Server 10-ben találha-

tó  Xen 3.0 támogatja az AMD Pacifica

és az Intel VT hardveres virtualizá-

Új vállalati platform született – megjelent
a Novell SUSE Linux Enterprise 10

A Novell SUSE Linux Enterprise 10 egy átfogó, nyílt vállalati platform, amely
magában foglalja mind a szerver, mind a desktop oldali megoldásokat: a SUSE
Linux Enterprise Server 10-et és a SUSE Linux Enterprise Desktop 10-et, vala-
mint a Novell Customer Centert, egy on-line portált, ahol a mûszaki támogatás
mellett a szoftverfrissítések, hibajavítások is egy helyen elérhetõek. Jelenleg
a Novell az egyetlen Linux szállító, aki ilyen szintû vállalati megoldást kínál.

A Magyarországon a jelenlegi legna-

gyobb szuperszámítógép is SUSE

Linux Enterprise Serveren fut. Az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálat számá-

ra kifejezetten szuperszámítógépes

feladatok ellátására fejlesztett gép

144 darab, 1,5 gigahertzes és 6 me-

gabájt L3 cache-sel rendelkezõ

Itanium 2 processzorral, valamint

288 gigabájt memóriával szerelt SGI

Altix 3700 Bx2 számítógép.

A világ 10 legnagyobb szuperszámí-

tógépe közül három fut SUSE Linux

Enterprise Serveren:

#1: A Lawrence Livermore Nemzeti

Laboratórium 

IBM Blue Gene/L-eServer szá-

mítógépe (65,536 

processzor) 

#4: A NASA SGI Altix 1.5 GHz

Infiniband számítógépe

(60,960 processzor) 

#8: A Mare Nostrum IBM JS20

Cluster (4,800 processzor)
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ciós technológiáit. A YaST fejlõdésé-

nek köszönhetõen egyszerûsödött a

telepítés és konfiguráció. A SUSE

Linux Enterprise Server 10 architektú-

rája teljesen CIM-kompatibilis (Com-

mon Information Model) ezáltal zök-

kenõmentesen együttmûködik más

monitoring és menedzsment-eszkö-

zökkel is. 

A termékben található AppArmor elõ-

re meghatározott biztonsági házi-

rend csomagokat kínál népszerû al-

kalmazásokhoz, valamint olyan va-

rázslókat, amelyek leegyszerûsítik az

egyéni biztonsági házirendek létre-

hozását és telepítését. A beépített je-

lentéskészítési és figyelmeztetõ szol-

gáltatások lehetõvé teszik, hogy az

informatikai szakemberek gyorsan és

könnyen biztosítsák a biztonsági sza-

bályozásoknak való megfelelést, va-

lamint behatolás esetén azonnali ér-

tesítést kapjanak. A termék részét ké-

pezi számos hálózatdetektáló és -

figyelõ eszköz, beleértve a nyílt for-

rású SNORT megoldást. Tartalmazza

továbbá az Oracle Cluster File System

2-t, az Enterprise Volume Manager Ser-

vert, valamint a Heartbeat 2-t, ame-

lyek segítségével nagy megbízható-

ságú, hibatûrõ fürtözött rendszerek

hozhatók létre.

A SUSE Linux Enterprise Server 10 akár

1024 processzorig és 10 terabájt fizikai

memóriáig is skálázható, így kiválthat

nagyobb UNIX-os installációkat.

Az adminisztrátorok az eddigieknél

könnyebben telepíthetik az új

meghajtóprogramokat is.

SUSE Linux Enterprise Desktop
A SUSE Linux Enterprise Desktop a

könnyû használhatóság mellett szá-

mos újdonságot is tartalmaz, beleért-

ve az XGL-grafikai megoldásokat, a

beépített Beagle keresõmotort, és az

OpenOffice.org 2.0 irodai csomag

Novell változatát - a jelenleg piacon lé-

võ operációs rendszerek és irodai

programcsomagok árának töredéké-

ért. A SUSE Linux Enterprise Desktop

teljes asztali megoldásként kiváló al-

ternatívája a jelenlegi asztali operáci-

ós rendszereknek, vékony-kliens al-

kalmazásként és mérnöki munkaállo-

másként is használható.

Teljes körû ügyfélmegoldás
A SUSE Linux Enterprise ügyfelek az

elõfizetési idõszak alatt hozzáférést

kapnak a nemrégiben bejelentett

Novell Customer Centerhez. A Customer

Center egy központi on-line portál,

amely olyan eszközöket és automati-

zált szolgáltatásokat kínál, melyek

használata leegyszerûsíti a licencelést,

a frissítések kezelését, és amely teljes

mértékben együttmûködik a Novell

ZENworks® Linux Managementtel.

Árak, elérhetõség
A SUSE Linux Enterprise 10 platform

megjelenésével a Novell egy egysze-

rûsített árképzést is bevezet a válla-

lati ügyfelek számára. 

A SUSE Linux Enterprise Server elõfi-

zetések kétféle formában érhetõk el:

a mainframe, illetve a nem main-

frame szerverekhez. Az elõfizetések

szerverenként 290 Eurótól érhetõek

el, és nem jelent további költséget

az esetleges virtuális szerverek fut-

tatása sem. 

A SUSE Linux Enterprise Desktop

használata évente eszközönként 47

Euró, illetve a három éves elõfizetés

116 Euróba kerül. Az elõfizetéshez

90 napos telepítési támogatást, a

szerzõdés idõtartama alatt pedig fo-

lyamatos termékfrissítéseket  biztosít

a Novell. Magyarországon a SUSE

Linux Enterprise Server és a SUSE

Linux Enterprise Desktop a Novell vi-

szonteladói és partnerhálózatán ke-

resztül vásárolható meg.
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