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● Windowsról Linuxra állítják át a nemzetközi űrállomáson az
  űrhajósok által használt laptopokat, jelentette be a NASA.
  "Megbízható és stabil operációs rendszerre volt szükségünk,
  amit mi magunk tudunk a saját igényeink szerint alakítani, ha
  úgy hozza a szükség"  indokolta a váltást az űrügynökség
  szóvivője, Keith Chuvala.

Új tendenciák  1

A nyílt forráskódú LINUX terjedése:
● A Linuxot nem kell komolyan venni
● Oda kell rá figyelni
● …
● Következő Windows már lesz olyan jó...



  

● „Home” alkalmazások netbookon, okostelefonon
● Professzionális alkalmazások jelentősége megnő
● A biztonság valamennyi formája felértékelődik
● Költségek visszafogása elkerülhetetlen
● Nagyfokú szakosodás (hardver és szoftver oldalon)
● stb.

Új tendenciák 2



  

=
hardverszoftver integrált rendszer,

amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba,

Mi a HaXSoN?

Professzionális használatra fejlesztett rendszer!



  

HaXSoN =
teljes körű informatikai megoldás!



  

Főbb komponensei

KERNEL

GCC

SHELL

DESKTOP

APPLICATIONS

Rendszergazda 
feladatköre

Felhasználói szint

5000-nél több grafikus 
és karakteres 

alkalmazás installálva, 
alapbeállításokkal

Fejlesztői 

környezet

Forráskód 

rendelkezésre áll

Operációs rendszer



  

HaXSoN – LINUX különbözőségek

„automatizált” fejlesztési elvek alacsony koordináció

telepítés technológia dobozos szoftver

egyedi biztonsági megoldások

számos egyedi fejlesztés

HaXSoN LINUX

KÖVETKEZMÉNYEK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

szerver – terminál architektúra PC, kliens

előre telepített rendszer interaktív folyamat

standard megoldások



  

Mit jelent az integráció?

Tűzfal

Web

Mail

Alkalmazások
Nyomtató

etc.

Szerver

Adatbázis

● Minden védelmi    
   funkció csak a      
  szerverhez kötődik

Szerverbe  integrált 
funkciók:

● Fejlesztés, frissítés csak a szerveren szükséges
● Biztonsági mentés központilag történik
● Alkalmazások 1 példányban futnak
● etc.

Ennek előnyei:



  

A felhő technológia lényege

● Forrás: Wikipédia



  

A Shareable működés lényege
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PCs
logika

HaXSoN logika

Shareable  logika

●

●

●

PC
HaXSoN

szerver



  

Nagyszámú alkalmazás
● Számos Linux disztribúció           
  legjelentősebb alkalmazásai           
  konzisztens környezetben
● >13 ezer package

Szoftver jellemzők

l it.hu-Nem dobozos szoftver
● Előre meghatározott hardverre         
  optimalizálva
● Nem fut a világ összes hardverén
● Hatékonyabb kapacitás kihasználás
● Egyedi telepítési technika 

Mandrake

Debian

Redhat

PLD



  

● Biztonságos és folyamatos üzem
● Nincs elszállás – kék halál
● Terminál nem rántja magával a szervert
● Gyors upgrade
● Gyors visszamentés lehetősége
● Automatikus be és kikapcsolások rendje    
   meghatározható

Magas rendelkezésre állás



  

● Méretezett hardver megfelelő tartalékokkal
● Szabványos meglévő eszközök integrálhatók
● Szerver funkciók köre
● Szervezet informatikai leképezése fájlszerkezet és       
   jogosultságok beállításával
● Felhasználói környezet

Testreszabhatóság

● Speciális alkalmazások utólag telepíthetők
● Üzemeltetéssel összefüggő egyedi                 
  szolgáltatások



  

Nyílt forráskód
● Minden típusú szabadság megjelenik
● Univerzális alkalmazások széles köre
● Kiterjedt dokumentációs rendszer
● Ügyfél kényelmi szolgáltatások

Zárt rendszer
● Teljes körű garancia a tartós működésre
● Egyedi tűzfal, védelem külső támadásokkal szemben
● Jogosultságok intelligens kezelése
● Folyamatos verziókövetés

Nyílt forráskód  zárt rendszer



  

● Egyedi tűzfal megoldás, csak belső
  kezdeményezésre adott választ fogad
● Root és others jogosultságok kizárva
● Minden adatfájlként tárolva
● Vírusok számára idegen környezet
● Vírus csak felhasználói hibából engedélyezhető

Biztonság külső
támadásokkal szemben



  

● Biztonsági szerver naprakész mentéssel
● Felhasználói területek védettek
● Közös területek jogosultsága rendezett
● Additív mentési technika

Biztonság belső
támadásokkal szemben



  

 Rendszer szinten tűzfal kifelé lezár
Csak kezdeményezésre adott választ fogad
Root és others jogosultságok kizárva
Felhasználó lehet csak könnyelmű
Nincs Windows környezet
Nem futtatható fájlként jelenik meg
 Raid 1, Raid 5 és Raid 10 alkalmazása
 Mentő gépek kiszolgálása
 Felhasználói területek védettek
 Közös területek jogosultsága rendezett

Biztonság különböző formái



  

Beruházási költségek
● Jobb árérték arány

● Terminálhoz nem szükséges a klíma,

   sem a szünetmentes táp

● Hosszabb élettartam

● Nincs fizikai, erkölcsi avulás

Üzemeltetési költségek

● Alacsony energiafogyasztás 

● Diagnosztikai funkciók magas száma

● Rendszergazda helyett rendszer adminisztrátor

Költségmegtakarítás 1

eufuzz.com



  

Szervizelési költségek

● Szerver professzionális kivitel

● Terminál csak elektronikai     

  megoldásokat tartalmaz

Licenc díjak

● Többnyire szabad szoftverek

● Fizetős változatok is olcsóbbak

Költségmegtakarítás 2

eufuzz.com



  

Felhasználói oldalon
● Új környezettől való félelem
● Átláthatóság, ellenőrizhetőség
● „Home jelleg” hiánya
● Kompatibilitás vélt és valós hiánya
Szakmai oldalon
● Képzettség hiánya
● Anyagi motiváció hiánya
● Egyedi alkalmazások alacsonyabb száma
Szállítói oldalon
● Növekedés korlátozásának vélelme

Elterjedés akadályai



  

 Zajmentes, komfortos munkahelyek
 Költségmegtakarítás
 Nyelvek beállíthatóságából
 származó előnyök
 Magyar fejlesztés
Automatikus  védelmi  és  kényelmi           
funkciók

Felhasználói előnyök

kedvencotthon.blogspot.com



  

● Munkaállomás – felhasználóhoz kötött
● Fájlok jogosultsághoz kötése
● Fájlok szabványos elnevezése
● Periféria kezelés eltérő logikája
● Nyelvek kezelés módja
● Rendszergazdai szerep megoszlása
● Szabványos felületek
● Virtuális memória kezelés előnyei
● Hatékonyabb vírusvédelem

WindowsHaXSoN különbözőségek

computersight.com



  

Fejlesztők

Fejlesztők (multiuser)Fejlesztők (PC)

Rendszergazdák

Felhasználók

Alkalmazás fejlesztés

Rendszer admin.

Felhasználók

szabadságfok

Összehasonlítás
Windows HaXSoN



  

Mitől informatikus az informatikus?

Problémamegoldó képesség

Algoritmizálás

Programozói nyelv

Java
Python

…

C
C++

Assemly

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

INFORMATIKA



  

● Duplikációk kiszűrése
● Jogosultságok rendszer általi beállítása
● Be, kikapcsolás
● Biztonsági mentések
● Rendszerüzenetek küldése, figyelmeztetések
● Diagnosztikai funkciók magas száma
● Erőforrás ésszerű megosztása
● Rendszeróra felügyelet, világórával való egyeztetés
● Naplózások széles köre
● Digitális aláírás
● Különböző tömörítési formátumok
● Virtuális terminál, stb. 

Automatikus folyamatok



  

Mi a HaXSoN újdonságértéke?
● Teljeskörűen megvalósított hálózatos megoldás
● Számos egyedi fejlesztésű automatizált kényelmi funkció
● Egyedi biztonsági rendszer, nincs vírusproblematika
● 11 ezer package konzisztens környezetben
● Automatizált karbantartás
● Minden alkalmazás shareable
● Nyelvek kezelésére localeok kiterjedt használata
● Hardver adottságokra való optimalizálás
● Különböző programnyelvi fejlesztői környezetek
● Mások fejlesztései könnyen integrálhatók
● Automatikus boot technológia
● Speciális telepítési megoldás



  

● Teljeskörű operációs rendszer, minden általános       
   funkcióra több alkalmazás
● Egységes szerkezetű magyar fontkészlet
● Informatikai oktatás különböző szintjein felhasználható
● Alkalmas kis, közép és nagyvállalatok professzionális   
  informatikai hátterének megteremtése
● Magáncélú felhasználás, családi hálózatok
● Egységes platformot jelenthet a közigazgatásban
● Kiváló rendszer továbbfejlesztési lehetőségek
● Speciális egyedi rendszerek

Mire megoldás a HaXSoN?



  

Továbbfejlesztési célok

Terminál oldalon
● Lépés tartás a technikai  technológiai fejlődéssel
● USB és más portok csatlakozó perifériái
● Terminál multimédia szerverré fejlesztése

Szerver oldalon
● Gyorsan továbbfejleszthető verziók (disztribúció)
● További alkalmazások több felhasználós logika szerinti  
  átalakítása
● Speciális alkalmazások fejlesztése



  

Magyar fejlesztés előnyei

● Világ informatikai élvonalába felzárkózás
● Függetlenség (fontok, licencek)
● Esélyegyenlőség javító tényező
● Magyar fejlesztői környezet kialakítása
● Szupport belföldön marad
● Magyar szabványok betartása
● Felszabaduló fejlesztői kapacitás átcsoportosítása 
  alkalmazás fejlesztésre
● Ingyenes használat lehetősége



  

Telephely: 2330Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.

Tel.: +3624/492111

Fax: +3624/492112

Email:  info@dldh.hu

Weblap: www.dldh.hu
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