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-Xsanשרתאחסוןארגוניחדש

גישהמהירהלנפחאחסוןמשותףלמשתמשים
רביםדרךFiber Channel
אפל הציגה ב 18-באפריל את  - Xsanשרת אחסון
ארגוני עם ביצועי-על במחיר האגרסיבי ביותר
בתעשיה.
תוכנת  Xsanמשלבת ביצועי שיא ביחד עם קלות
הפעלה ללקוחות שזקוקים לגישה מהירה ומודרגת
למאגר נתונים מרכזי להעברת וידאו ולאחסון קבצים.
שרת  Xsanמשלים את שרתי החומרה Xserve
ו Xserve RAID-של אפל.
לדברי פיליפ שילר ,סגן נשיא אפל" :למשתמשי אפל
המקצועיים מתחום הוידאו והארגון יש כעת מערכת
אחסון קבצים מסוג )SAN (Storage Area Network
על מערכת הפעלה .Mac OS X
 Xsanכוללת פתרון  SANמקצה לקצה ,עם פחות
מורכבות וללא הוצאות חבויות ובמחיר כמחצית מן
המערכות המתחרות ,כמו ." Avid, IBM, SGI
 Xsanהוא מערכת אחסון קבצים מסוג cluster
בטכנולוגיית  64-bitלמערכת ההפעלה .Mac OS X

היא מאפשרת לארגונים למזג כמה מאגרי אחסון
לנפח אחסון אחד ולספק למחשבים רבים גישה בו
זמנית לקבצים ברמת קריאה/כתיבה בנפחי אחסון
משותפים דרך  .Fibre Channelתוכנת  Xsanמותאמת
לשימוש עם התוכנות המקצועיות Final Cut Pro HD
ו.Motion-
זו הפעם הראשונה במערכת ההפעלה Mac OS X
ש 64-משתמשי וידאו מקצועיים יכולים לגשת בו
זמנית לנפח אחסון יחיד התומך בvideo streams-
ברוחב פס רחב לעבודה יעילה בתחומי עריכת וידאו,
עריכת אודיו ואפקטים ויצירת גרפיקה בתנועה.
 Xsanמתאימה לתהליכי עבודה מקצועיים בתחום
הוידאו ולפתרונות גישה למאגרי אחסון לעסקים,
גופים ממשלתיים ,חינוך ומיחשוב-על .התוכנה כוללת
מאפיינים מתקדמים כמו metadata controller
 failoverו Fibre Channel multipathing-שמבטיחים
זמינות גבוהה למשתמשים רבים לקריאה וכתיבה
בנפח אחסון משותף.
בתוכנת  Xsanמובנים כלי התקנה וכלי ניהול ובקרה
לניהול נפחי האחסון .בקרות הגישה של המשתמשים
מאפשרות לאדמיניסטרטור להגביל את השימוש
ואת גישה לקבצים שונים וכך להשיג אבטחת נתונים
מקסימלית.
גרסת ביתא של  Xsanזמינה באתר אפל:
www.apple.com/xsan

חברת אפל מתכננת להוציא את תוכנת  Xsanלשוק
רק בסתיו שנה זו )בארה"ב(.

מו"לומערכת:ידעמחשבים

הדרכהאינטראקטיביתבאינטרנט
לעבודהעםMac OS X
באתר אפל נוספו לאחרונה דפי הדרכה אינטראקטיביים
מצויינים לעבודה עם מערכת ההפעלה  .Mac OS Xדפי
ההדרכה כוללים הסברים אינטראקטיביים וסרטי הדגמה.
המשתמש יכול לנווט בין הדפים בקצב המתאים לו ועל פי
הנושאים המעניינים אותו .הנושאים של דפי ההדרכה:
 .1פונטים ב :Mac OS X-הדרכה כיצד לנהל פונטים
בMac OS X-
.2הדפסהב:Mac OS X-כיצד להחליף בין מדפסות,
לקבוע אפשרויות ,ליצור קבצי  PDFולשתף מדפסות.
.3מעברל :Mac OS X-לאלה שקנו מחשב מקינטוש או
משדרגים ל.Mac OS X-
.4מאפייניםבסיסייםשל :Mac OS Xדפי ההדרכה
האינטראקטיביים ידריכו אותך להכרת מאפייני המערכת.
www.apple.com/pro/design/

סטיבג'ובסיציגאתמערכתההפעלה
Tigerבועידתהמפתחים
סטיב ג'ובס יפתח את ועידת המפתחים שתערך בסוף
חודש יוני בסן-פרנסיסקו .הוא יציג בנאומו את הגרסה
הבאה של מערכת ההפעלה - Mac OS Xהמכונה .Tiger
הועידה תכלול  200התכנסויות טכניות של מפתחים
שיתרכזו בטכנולוגיות החדשות של . Mac OS X
www.apple.com/pr/library/2004/may/04wwdc.html

Workgroup Cluster

פתרוןשלאפל
לביואינפורמטיקה

ב 31-במאי ייערך באוניברסיטה העברית בירושלים כנס
ביואינפורמטיקה .חברת "ידע" היא בין נותני החסות לכנס.
בתערוכה שתתקיים במקום יוצגו גם הפתרונות של אפל.
אחד מן הפתרונות הללו הוא Workgroup Cluster
פרטים באתר אפל:
www.apple.com/xserve/cluster/wgcluster.html

קוויזהבוMac OS X-
צוות התמיכה הבכיר של קווי זהב עבר לפני שבוע הדרכה
ב"ידע" אודות מערכת ההפעלה והתחברות לאינטרנט.
הם יתחילו לתמוך במשתמשי מקינטוש )רק במערכת
ההפעלה  .(Mac OS Xבהצלחה!
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