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 1991-ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal

 1994 óta 100%-ban  magyar tulajdonú

 a cég rozsdamentes termékek tervezésével, fejlesztésével és       

   gyártásával foglalkozik

 kezdett l fogva jelent s összegeket fordítunk kutatásra, új ő ő       

   termékek és technológiák fejlesztésére 

 eredmény: számos szabadalommal védett termék: pl. HaXSoN

 K+F mára külön üzletággá n tte ki magát cégünkbenő

Bemutatkozás



 Direct-Line korán felismerte a nyílt forráskódú       

   rendszerekben rejl  lehet ségekető ő

 1997-ben intenzív fejleszt  munka kezdeteő

 cél: saját informatikai megoldása kidolgozása

 2000-ben elkészült a HaXSoN

 használatba vettük, sikeres m ködés azótaű

Előzmények



Hardware-XWindow-Software-Network

=

hardver-szoftver integrált rendszer,
amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

Mit is jelent?



DEBIAN

PLDREDHAT

MANDRAKE
 Különböző 

disztribúciók 
előnyeit 

összegyűjtve jött 
létre

 Több mint 
10.000

packagezsel
rendelkezik

}
Kialakulás



Mérnökileg megtervezett hardver
 Kereskedelmi forgalomból beszerezhet  alkatrészekő

 Szerver - terminál architektúra
 Több szegmens, sávszelesség a BUS-on elosztva
 Szabványos, vagy kvázi szabványos megoldások
 Minden hardver adottság kihasználása

Optimalizált szoftver
 Processzorra optimalizált kód
 Több szerverfunkció együttes futása
 Shareable megoldások

Fejlesztés célja



 64 bites integrált hardver - szoftver rendszer

 több feladatos, több felhasználós operációs rendszer

 nem dobozos szoftver - kizárólag az el re meghatározott ő

 hardverre optimalizálva fut

 kiemelked en magas rendelkezésre állási fokő

 nagyfokú biztonság - küls , bels  támadások ellenő ő

 alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költségek

 megrendel re szabható szerkezető

 „nyílt forráskódú, zárt rendszer”

Jellemzők



A HaXSoNrendszer



 egy nagyteljesítményű szerver szolgál ki több felhasználót

 védelmi funkció csak itt szükséges

 többszálú alkalmazás vezérlés

 alkalmazások 1 példányban futnak, csak a szerver memóriájában

 rendkívül magas rendelkezésre állási fok

 biztonsági mentés központilag történik

 egy felhasználó több alkalmazást  

   használhat egyidejűleg

 távoli hálózatról felügyelhető

Szerver jellemzői



 kis méretű

 alacsony fogyasztású (30 W, ez 1/10 a PC-ének)

 mozgó alkatrésztől mentes    zajtalan működés

 hosszú élettartam

 beállítások módosítására a szerveren van lehetőség

 teljesítménytől független alkalmazás futtatás

 nem szükséges frissíteni

 számos periféria illeszthető hozzá

 multimédia támogatás

HaXSoN vékonyterminál jellemzői



Sok száz hasznos alkalmazás



Grafikus felhasználói felület



Office alkalmazások



Fájl kezelés



Internetes böngészés, webfejlesztés



Karakteres alakmazások



3Dmodellezés



 Munkaállomás – felhasználóhoz kötött

 Fájlok jogosultsághoz kötése

 Fájlok szabványos elnevezése

 Periféria kezelés eltér  logikájaő

 Nyelvek kezelés módja

 Rendszergazdai szerep megoszlása

 Szabványos felületek

 Virtuális memória kezelés el nyeiő

 Hatékonyabb vírusvédelem

WindowsHaXSoN különbözőségek



Rendelkezésre állás
 Nincs elszállás – kék halál
 Terminál nem rántja magával a szervert

Vírusvédelem
 Hatékony tűzfal
 Vírus számára idegen környezet
 Futtatási jog automatikus megvonása

Kompatibilitás a Windows-zal
 Programszintű kompatibilitás: 0 %
 Adatszintű kompatibilitás: 99 %

Külsőbelső védelem



Beruházási költségek

 Olcsóbb eszközök

 Terminálhoz nem szükséges a klíma,

 sem a szünet mentes táp

 Hosszabb élettartam

Üzemeltetési költségek

 Alacsonyabb energiafogyasztás

 Rendszergazda helyett rendszer          

   adminisztrátor

 Diagnosztikai funkciók magas száma

Költségmegtakarítás 1



Szervizelési költségek

 Szerver professzionális kivitel

 Terminál csak elektronikai megoldásokat tartalmaz

Licenc díjak

 Többnyire szabad szoftverek

 Pénzes változatok is olcsóbbak

Költségmegtakarítás 2



 Automatikus folyamatok
 id szaki mentés, jogosultság állítás,ő

 órabeállítás, rendellenességekre figyelmeztetés
 naplózás, stb.

 Zaj- mentes munkahelyek
 Megtakarítás személyzetben
 Helyi rendszergazda képzése 
 HOT LINE szolgáltatás lehet ségeő

 Nincs vírusproblematika
 Nyelvek beállíthatóságából származó el nyökő

 Magyar fejlesztés

Felhasználói előnyök



Tel.: +36-24/492-111

Fax: +36-24/492-112

E-mail:  info@dldh.hu

Weblap: www.dldh.hu

DIRECT-LINE KFT.

Telephely:  2330-Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.

Elérhetőségek

http://www.dldh.hu/


Köszönjük megtisztelő figyelmüket!Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


