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Formanden har ordet
Efteråret er over os, og for mange af os POWER folk går tankerne i retning af alt det
nye smarte i IBM i 7.2, hvornår skal vi opgradere, skal vi køre AIX eller Linux, og om vi
måske skal bruge vores kære maskine til endnu mere! Mange kerner er til rådighed,
flere operativsystemer, udviklings miljøer og disksystemer er tilgængelige til een og
samme server. Et rent overflødighedshorn af muligheder. Nyhederne er mange. Både
på software siden og på hardware siden, hvor de sidste nye POWER8 modeller bliver
lanceret i disse måneder. Kæmpe kræfter til de helt store beregninger,
forretningsprocesser og procedurer. Et overskud af POWER som mange nok har
svært ved at udnytte til fulde, men som kan sætte mange kreative tanker i gang om,
hvordan disse kerner kan bidrage til ens forretning.
Efteråret er også den tid på året, hvor IT events og arrangementer er i højsædet. En
skov af muligheder fra COMMON, mange partnere, IBM og andre med interesse for
vores platform. Ny viden, læring og networking ligger derude og venter. Et stort udvalg af
emner er klar på hylderne, og det er blot at finde tid i kalenderen for så at komme afsted.
Vi i COMMON Denmark har også fingeren på pulsen og gearer op til vores Annual Event
2014 d. 11. November i Ballerup. En hel dag med speakere fra ind og udland, 2 spor
med et hav af sessions med emner for enhver smag, networking, udstillere, en
POWER snak og underholdning. Tilmelding er åben på vores website, og jeg vil gerne
opfordre alle til at melde sig til og være en del af denne særlige aktivitet. Se mere på
COMMON.dk/annualevent.
Afslutningvis vil jeg gerne sige en stor tak til alle som er en del af vores COMMON miljø,
alle jer der har deltaget i de events, vi har lavet indtil videre i år og til alle, der supporter
os. Vi i bestyrelsen er særdeles taknemmelig for den store opbakning til de ting vi laver
og til den positive stemning, der generelt tegner sig om vores aktiviter. Det sættes der
stor pris på. Forsat godt efterår. Vi ses i Ballerup d. 11. November.
Jesper

BREAK NEWS: IBM sælger Power  8,7 mia.
Produktionen af mikrochipsen POWER er på vej væk fra IBM. Det er dog kun selve
fabrikken der laver chips, der er med i aftalen og de skal lave IBM chips de næste 10 år.
Det er IBM der selv der stadig vil stå for research og development  iflg. Mark Olson.
Dette er et ganske centralt og vigtigt element.
Ifølge aftalen vil IBM betale Globalfoundries cirka 8,7 milliarder kroner for at overtage
IBM's chipproduktion. IBM vil til gengæld få en aftale om fremstilling af blandt andet
Powerprocessorer til IBM's servere og mainframes i ti år.
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IBM vil dog også modtage værdier svarende til knap 1,2 milliarder kroner fra
Globalfoundries. Globalfoundries blev skabt i 2009, da chipproducenten AMD ikke
længere så en profitabel forretning i selv at stå for produktionen af sine processorer og
derfor skilte sine chipfabrikker ud i et selvstændigt selskab.
Chipfabrikker kræver i dag milliardinvesteringer, hver gang produktionslinjerne skal
opdateres til eksempelvis at tage en ny fremstillingsteknologi i brug. Ved ikke at være
bundet til én bestemt chipkunde kan fabrikkerne lettere forlænge levetiden på
produktionsudstyret.
Frasalget af chipproduktionen er den anden store omlægning i noget, der ellers længe
har været en del af kernen i IBM. Tidligere i år overtog Lenovo således IBM's forretning
for x86baserede servere.
Formålet med denne omlægning at styrke opensource samarbejdet med fx. Google.
Spændende!

Ny USBstandard på vej (Af tommy lindegaard)
En af de ting, som kan være svære at komme af med, er ledninger, som bruges til at
oplade smartphones eller overføre store filer. Derfor er det en glædelig nyhed, at
organisationen bag fremtidens USBstik netop er blevet enig om en ny standard, som
kommer til at hedde USB 3.1, typeC.
Der har før været spekulationer og rygter om, præcis hvad organisationen har
annonceret, men når detaljerne er faldet på plads, kan smartphoneproducenterne
endelig udnytte det nye USBstik i kommende smartphones.
TypeC adskiller sig fra tidligere USBversioner ved at kunne indsættes i fremtidige
enheder, uanset hvordan stikket vender. Bredde og højde på det nye Cstik er dog
identisk med nuværende microusb 2.0 stik til smartphones, men nu kan stikket ikke
vendes forkert, og samtidig har hastigheden også fået et godt nøk opad.
TypeC kan levere helt op til 100 watt, og det gør stikket interessant for krævende
tablets eller ultrabookcomputere. De 100 watt kan dog kun nås ved 5 ampere og 20
volt, med ved 12 volt og 5 ampere giver det nye stik mulighed for 60 watt. De mange
watt kan sikre, at det nye stik hjælper med at gøre ultrabooks endnu tyndere.
En interessant detalje er, at typeC er kompatibelt med SuperSpeed USB ved op mod
10Gbigabit i sekundet, så ud over at levere mere strøm er hastigheden på dette stik nu
på højde med det normale USB 3.1 stik, som fylder noget mere.
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Event og aktivitetsoversigt
2014

27-29. oktober

COMMON 2014 Fall Conference & Expo
Indianapolis, Indiana

11. november

Annual Event (Hel dag)
(København)

2015

3. februar

CDK-event.

26-29 april

COMMON 2015 Annual Meeting and Exposition
Anaheim, Californien

5. maj

CDK-arrangement (Kun for kunder)

9. juni

CDK-generalforsamling

Efterlysning af DIG og vennerne

Lav ringe i vandet...

Lav venligst din tilmelding til Annual
Event allerede i dag.

Til Danmarks største Power Event
 så links og informationer til dine
kontakter  det styrker netværket 
det styrker DIG..

Husk du kan medtage en gæst til
særlig pris.

DET ER NU  AKTION…
HUSK: Som medlem skal du
tilmelde dig og din evt. gæst på
normal vis  i medlemsektionen 
dvs. efter login  via dit brugernavn
og kodeord.

Annual Event 2014  den 11.
November  emPOWERing

yourself!!!!

Common Danmark tilbyder alene dette nyhedsbrev som en service og informationskilde. Informationerne er af relaterede til gruppens arbejdsområde  men også af generel karakter og er ikke anført med henblik på
konkret rådgivning. Vi påtager os ikke noget ansvar for informationernes nøjagtighed og fuldkommenhed. Anvendelse af informationer sker for brugeres eget ansvar og egen risiko. Vi påtager os endvidere ikke noget
ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne disse informationer. Ledelse af Common Danmark er samlet koordinator for indholdet og faglige tekster kan optages i nyhedsbrevet
fra alle interessenter  efter egenrådig evaluering. Den aktuelle ledelse af gruppen findes her: www.common.dk/ledelsen. Kontakt samme for særskilt reklamering.

