Д

о неотдавна т. нар. NAS
(Network-attached storage
– мрежово свързани
устройства за съхранение на
информация) бяха достъпни
основно за бизнеса и служеха
за подсигуряване на ценни
данни, които да бъдат достъпни
по всяко време и да са сигурно
архивирани и лесни за възстановяване в случай на повреда
или изтриване. През последните години този вид гъвкави
и полезни устройства намират
приложение и в домашни условия, където, разбира се, изпълняват допълнителна функция
на мощни медийни сървъри.
Един такъв продукт е IBNAS6210 от серията Icy Box на
RaidSonic Technology – компактен NAS модел, с чиято
помощ можете лесно и бързо
да съхранявате, организирате
и разглеждате мултимедийната

си колекция, включително и
през интернет.
IB-NAS6210 е пълноценен
мрежов минисървър,
използващ 1.2 GHz процесор
на Marvel и разполагащ с 256
МВ Nflash памет и 256 МВ
SDRAM. По принцип устройството използва един 3.5-инчов
твърд диск за съхранение на
данни, който обаче се закупува
отделно. Така потребителят сам
може да избере какъв обем му е
нужен – IB-NAS6210 поддържа
всички SATA модели, налични
на пазара, с капацитет до 2 ТВ.
Монтирането на диска никак не
е сложно – за целта дори няма
да ви е нужна отверка.
Освен вътрешен можете да
включите към сървъра и още
един (външен) твърд диск през
наличния eSATA конектор и
дори да организирате двете

HDD в RAID един масив. Освен
eSATA са предвидени още
Gigabit Ethernet, два USB 2.0
порта за включване на външни
устройства и 1 USB 2.0 порт за
принтер.
Съхранявайте,
организирайте, споделяйте
цялата си колекция от музика,
цифрови снимки и видеофайлове по най-лесния начин.
Устройство обаче може да ви
върши работа и като сървър за
бекъп и архивиране на важни
данни. Нещо повече – достъп
до съхранената информация
можете да получите както през
домашната си, така и през
световната мрежа. Тъй като IBNAS6210 е постоянно свързан
към интернет, позволява гъвкаво и безпроблемно управление
през специален web браузър
базиран интерфейс. Така може-

те да използвате сървъра през
всяко РС, свързано към интернет, а дори и от смартфон.
Благодарение на поддръжката
за UPnP-AV, DLNA и Windows
Media Connect стандартите IBNAS6210 позволява използването на съхраняваната върху него
мултимедия през всеки съвместим плейър, мрежово свързана
система за домашно кино или
игрална конзола – Xbox 360 или
PlayStation 3.
При това обменът на файлове
става светкавично през високоскоростната Gigabit Ethernet
мрежова връзка. Сървърът
позволява дори директен печат
към свързан през USB принтер,
предлага мощни инструменти
за организиране и каталогизиране на цялата налична база
данни плюс опции за споделяне на файлове – мрежово и
онлайн.
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295 лв.

ДАННИ: размери: 175x340x115
мм, тегло: 1.24 кг
гнездо за твърд диск: 1х3.5”,
SATA до 2 TB, интерфейс:
Gigabit Ethernet, 2x USB 2.0, 1x
USB 2.0 (за принтер), 1x eSATA
(RAID 1), процесор: Marvel
6281, 1.2 GHz, памет: 256 МВ,
Nflash/256 MB SDRAM
ДА: богати, гъвкави възможности за съхранение, управление, споделяне и просвирване
на мултимедия; компактен
размер
НЕ: предлага се без твърд диск
МНЕНИЕ: Отличен медиен
и/или бекъп сървър за домашна
мрежа.
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