Network Storage

със съдействието на Comel Soft

Още място, още

гигабайти

текст: Делян Донев

NAS200 позволява да се
извършва тестване на
дисковете и проверка за
грешки.

Освен като файлов
сървър NAS200 може да
играе ролята и на ме
диен сървър за поточно
видео в реално време.

NAS200 НЕ изисква
допълнителен компю
тър и напълно самос
тоятелно осигурява
достъп до съдържание
то на SATA дисковете
през Еthernet, HTTP и
FTP.

Linksys NAS200
www.linksys.com

Щ

е ви спестя досадните
уводи за развитието на
домашните и малките офисни
мрежи, нарастващите нужди от
дисково пространство и необходимостта от гъвкави опции за
надграждане на системните и
мрежовите ресурси.
Ще започна с това, че ако сте
от хората, които се занимават
професионално с компютърна
дейност, свързана с обработка
на големи количества информация (видеоредактиране, монтаж,
дизайн, тримерно моделиране),
устройство като NAS200 e безценно. Поради две причини – спестява ви необходимостта
от постоянно надграждане на компютърната
система (през месец-два
нов хард си е досада),
осигурява необходимата
свобода при преноса на
данни (лесно свързване и
откачане) и не на последно място – NAS200 е достатъчно интелигентно
за да гарантира надежден
достъп и качествено архивиране.
На практика Linksys NAS200 се
явява е външна Ethernet сторидж
система, която разполага с две
гнезда за поставяне на конвенцио
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нални вътрешни SATA твърди
дискове. Моделът, капацитетът
и марката им нямат значение,
решавате вие, NAS200 няма претенции, стига да са в стандартния формфактор. Поставянето
им е практично, бързо и безопасно, като няма опасност от
неправилно свързване или риск
от счупване. Съответно изваждането/подмяната на хардовете
изисква също минимални усилия
от ваша страна.
Настройката и пускането в
експлоатация на NAS200 е много
достъпно и всеки компютърен

потребител може да се справи
– предвиден е софтуер с „вълшебник“, който ви превежда през
всички стъпки, необходими за
правилната настройка.

Хубавото на NAS200 е, че НЕ
изисква допълнителен компютър,
свързан към него, за да работи
изрядно – устройството функционира самостоятелно, като
осигурява достъп до съдържание
то на дисковете – локално през
Ethernet или из цялото интернет
пространство с помощта на
стандартни протоколи – HTTP
и FTP.
Ако сте от практичните потребители и работата ви го налага, може да използвате NAS200
за архивиране на данни от единия
диск на другия. За целта Linksys
осигурява практичен
бекъп софтуер с разширени възможности
за настройка, като задействането на самия
процес на архивиране
става чрез... натискане на бутона backup
на предния панел на
NAS200. По-удобно и
лесно не би могло да
бъде. Освен за архивиране и съхраняване на
данни NAS200 може да
играе ролята и на медиен сървър,
като стриймва видеосъдържание
към PC или друго unPnP

Портове:
USB, Ethernet
Поддържани стандарти:
802.3, 802.3u
Интерфейс/брой на твърдите
дискове:
SATA (2х)
Размери/тегло:
170 x 114 x 193 мм/839 г

Кино без диоптер

USB пръстче за Хелоуин
USB Thumb Drive

Carl Zeiss Cinemizer
Забавно флашче предлагат от
Brendo на пазара. То представлява
стандартна USB памет, “дегизирана” като отрязан човешки палец. Устройството се нарича USB
Thumb Drive и е особено подходящ
подарък за Хелоуин. Капацитетът
на паметта е 8 гигабайта.

usb.brando.com.hk

Изящество и звук
Green House Kawaii Earphones
Свежарски слушалки, съчетаващи красота и качество, пуснаха от
Green House. 13-те модела Kawaii
Earphones са декорирани с различни
елементи, сред които силуети на
коте, змия и прилеп. Слушалките
работят в диапазона от 20Hz до
20 000Hz и при импенданс 16 ома.
Представяли ли сте си, че едни очила могат да ви осигурят пълноценно кино преживяване, подобно на домашен кино театър? Едва ли.
Новото техно чудо на Carl Zeiss обаче ще ви убеди в обратното.
Става дума за видеоочилата Cinemizer - виртуален кино театър,
осигуряващ илюзията за гледане на видео върху 39-инчов екран. Необикновените очила обаче изискват наличието на мобилен телефон
Nokia N96, N95 или iPhone, от където да възпроизвеждат видеото.
Моделът тежи едва 115 грама. Той разполага с акумулаторно устройство, гарантиращо 4 часа непрекъснато видеозабавление. Когато
енергията в батерията свърши пък, е необходимо само да включите
устройството през стандартен USB порт към компютър. След 2.5
часа Cinemizer ще са готови за нови приключения. Уникалните очила
са идеални за хора, които искат да се изолират от
околния свят и да гледат видео по всяко време.

Автомобилни страсти
Acer Ferrari F-22Bid
Феновете на Ferrari могат да се
радват на любимата си марка кола
по още един, нетипичен начин като се снабдят с монитора Acer
Ferrari F-22Bid. 22-инчовото LCD е
украсено с логото на автомобилния концерн, за да радва всички почитатели на спортното возило.
www.acer.com

www.zeiss.com

Безжичен поглед
Linksys WVC54GCA
Това е камера за домашно наблюдение, която освен за охрана, може да
се използва за всякакви други цели, особено ако имате домашни любимци или оставяте децата често сами вкъщи. Ценното на Lynksys
WVC54GCA е, че НЕ изисква наличието на работещ компютър, за
да предава образ. Камерата притежава собствен уебсървър, като
напълно самостоятелно излъчва видеосигнал, който може да бъде
наблюдаван от произволно място на света единствено с помощта
на браузър! Освен това Lynksys WVC54GCA е напълно безжична, съответно монтирането й е много лесно – камерата може да бъде поставена на избрано от вас място, без да е нужно разпъване и сложно
прикрепяне на кабели. Инсталацията е бърза, като камерата бързо
става част от домашната безжична мрежа, а сигналът й - криптиран и надеждно защитен от нежелан външен достъп. И най-ценното
– камерата разполага със средства за разпознаване на движение, като в такъв случай може да ви
лв.
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