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Удобството на мрежовите 
устройства за съхранение

В днешно време, когато капацитетът на 
твърдите дискове прескочи границата от 1 
TB, потребителите масово записват върху 
тях огромни колекции от филми, видеоклипо-
ве, снимки, музика и архиви с важни работни 
файлове. Съхраняването на цялата тази 
информация локално, върху твърдия диск на 
един единствен компютър, създава редица не-
удобства както в офиса, така и у дома. Този 
компютър трябва да бъде постоянно включен, 
за да предоставя достъп до файловете, а и 
не винаги е конфигуриран така, че връзката 
към него от други машини в локалната мрежа 
или през интернет да е лесна и безпроблемна. 
Ето защо все повече хора се ориентират към 
самостоятелни мрежови устройства за съх-
ранение на данни, каквото е Linksys NAS200.

Предимствата на това решение са оче-
видни – всичко, което трябва да направите, 
е да включите Linksys NAS200 към мрежата 
през вградения му 10/100 Mbps Ethernet порт 
и да забравите за неговото съществува-
не. Устройството не се нуждае от връзка 
към PC за да работи и е абсолютно тихо и 
непретенциозно. Вграденият вентилатор, 
който осигурява охлаждането на дискове-
те, се върти на ниски обороти и шумът от 
него е много по-малък от този, създаван от 
типичното десктоп PC.

Две е повече от едно
Linksys NAS200 разполага с два слота за 

SATA твърди дискове, които се добавят по 
ваш избор, т.е. може да изберете капаците-
та им според моментните си нужди, като 
лесно и бързо ги ъпгрейдвате в бъдеще. 
Всъщност, изобщо не е задължително да 
инсталирате два носителя - NAS200 ще 
работи и с един празен слот, но горещо ви 
препоръчваме да направите комбинация от 
два еднакви диска, свързани в RAID масив, за 
да се възползвате от пълните възможности 
на устройството. Двата диска могат да се 
„виждат” както поотделно, така и като един 
общ. Ако изберете втория вариант, пред вас 
стоят алтернативите за масив от типа 
RAID 1 (mirror) или RAID 0 (stripe).

При RAID 1 (mirror) печелите сигурност, 
за сметка на достъпен капацитет. Данните, 
подавани към двата диска, се записват едно-
временно върху всеки един от тях, т.е. те са 
огледални образи един на друг. По този начин, 

ако поради някаква причина единият от дис-
ковете дефектира, няма да загубите нито 
бит информация, защото имате идентично 
резервно копие на файловете върху втория. 
Шансът и двата диска да изгорят едновре-
менно е нищожно малък и няма смисъл изобщо 
да се тревожите за него. RAID 1 масивите 
имат само един недостатък – при свързване 
например на два диска от по 500 GB всеки, 
потребителят „вижда” и може да записва 
върху тях само 500 GB, а не 1 TB.

При RAID 0 (stripe) печелите скорост за 
сметка на сигурност. Тук информацията 
отново се записва едновременно върху двата 
диска, но този път файловете не са огледал-
но разположени. Отделни „парчета” от тях 
са пръснати върху единия диск, а останалите 
– върху втория. По този начин се постигат 
изключително високи скорости на трансфер, 
двойно по-големи от тези, които е в състоя-
ние да предложи всеки един от дисковете при 
самостоятелна употреба. Недостатъкът 
на RAID 0 (stripe) е, че при дефект в единия 
от дисковете губите информацията и върху 
другия, тъй като върху него няма цели фай-
лове, които да бъдат спасени, а само части 
от тях.

Обърнете внимание, че Linksys NAS200 се 
продава без дискове, т.е. кутията е празна и 
трябва да сложите сами носителите преди 
да пуснете устройството. Това няма да ви 
създаде абсолютно никакъв проблем – Linksys 
NAS200 е съвместим с всички налични на па-
зара SATA дискове (независимо дали са SATA 
1,5 Gbps или SATA II 3 Gbps), а монтирането 
им в слотовете става за секунди.

Бекъп с едно натискане на бутона
Всеки знае колко важно е да се правят 

резервни копия на информацията, записана 
върху твърдия диск на компютъра, но колко 
от нас реално го правят?! Обикновено човек 
се сеща, че е трябвало да направи бекъп, 

едва когато е твърде късно и повреда в 
компютъра е причинила загубата на важни 
и събирани с години файлове. Основната 
причина да не се извършва редовно архивира-
не е, че в повечето случаи това представлява 
изключително тромава и досадна процедура.

Linksys NAS200 прави архивирането на 
информацията от свързан към мрежата ком-
пютър лесно като детска игра. Достатъчно 
е просто да натиснете дългия хоризонтален 
бутон с надпис Back Up, разположен върху ли-
цевия панел на устройството, и машината ще 
свърши всичко вместо вас. Разбира се, преди 
това трябва да сте инсталирали клиентския 
софтуер NTI Shadow, чиято пълна версия полу-
чавате в комплект с Linksys NAS200.

Разширение чрез допълнителни 
външни устройства

При инсталиране на два твърди диска с 
висок капацитет ще си осигурите предос-
татъчно място за съхранение на файлове, 
но винаги може да се наложи добавянето 
на допълнителен капацитет за запис или 
просто копиране на информация от други 
устройства, без да се минава през мрежовия 
интерфейс. За тази цел Linksys NAS200 е обо-
рудван с два бързи USB 2.0 порта, към които 
да включвате външни твърди дискове или USB 
флаш драйв.

Достъп до файловете през 
интернет

Удобството от употребата на Linksys 
NAS200 не се ограничава само в рамките 
на локалната мрежа. Имате възможност 
да настроите устройството така, че да 
бъде достъпно от всяка точка на интернет 
през уеб браузър или FTP клиент. Не е нужно 
да притежавате дългогодишен опит като 
мрежов администратор, за да създадете 
защитени с парола акаунти за различни 
потребители, които да получават достъп до 
точно определени папки и файлове. Всички 
настройки се извършват бързо и лесно през 
удобния уеб интерфейс. Linksys NAS200 дори 
разполага с вграден даунлоуд мениджър – 
стартирайте изтеглянето на набелязаните 
файлове директно от уеб браузъра, след 
което спокойно угасете вашия компютър и се 
отдайте на почивка и забавления. През това 
време NAS200 ще продължи самостоятелно 
да изтегля файловете, за да може те да ви 
очакват на мрежовото устройство при след-
ващото включване на компютъра.

Файлова съкровищница
Колкото и скъп да е един компютър, най-ценното в него не е хардуерът, а записаната 
информация. Linksys NAS200 е устройство, което ще ви позволи да съхранявате при 
идеални условия най-важните си файлове, да ги споделяте в локалната мрежа или в 
интернет и да правите с лекота бекъп само с едно натискане на бутона. NAS200 е 
изключително подходящ и за ролята на домашен медия сървър.

ComelSoft
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Удобството на мрежовите устройства за съхранение

В днешно време, когато капацитетът на твърдите дискове прескочи
границата от 1 TB, потребителите масово записват върху тях
огромни колекции от филми, видеоклипове, снимки, музика и
архиви с важни работни файлове. Съхраняването на цялата тази
информация локално, върху твърдия диск на един единствен
компютър, създава редица неудобства, както в офиса, така и у дома.
Този компютър трябва да бъде постоянно включен, за да предоставя
достъп до файловете, а и не винаги е конфигуриран така, че връзката
към него от други машини в локалната мрежа или през интернет да е
лесна и безпроблемна. Ето защо все повече хора се ориентират към
самостоятелни мрежови устройства за съхранение на данни, каквото
е Linksys NAS200.

Предимствата на това решение са очевидни – всичко, което трябва да
направите, е да включите Linksys NAS200 към мрежата през
вградения му 10/100 Mbps Ethernet порт и да забравите за неговото
съществуване. Устройството не се нуждае от връзка към PC, за да
работи, и е абсолютно тихо и непретенциозно. Вграденият
вентилатор, който осигурява охлаждането на дисковете, се върти на
ниски обороти, и шумът от него е много по-малък от този, създаван
от типичното десктоп PC.

Две е повече от едно

Linksys NAS200 разполага с два слота за SATA твърди дискове, които
се добавят по ваш избор, т.е. може да изберете капацитета им според
моментните си нужди, като лесно и бързо ги ъпгрейдвате в бъдеще.

[1] 2 3 4 » »» 
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Всъщност, изобщо не е задължително да инсталирате два носителя
- NAS200 ще работи и с един празен слот, но горещо ви
препоръчваме да направите комбинация от два еднакви диска,
свързани в RAID масив, за да се възползвате от пълните
възможности на устройството. Двата диска могат да се „виждат”
както поотделно, така и като един общ. Ако изберете втория
вариант, пред вас стоят алтернативите за масив от типа RAID 1
(mirror) или RAID 0 (stripe).

При RAID 1 (mirror) печелите сигурност, за сметка на достъпен
капацитет. Данните, подавани към двата диска, се записват
едновременно върху всеки един от тях, т.е. те са огледални образи
един на друг. По този начин, ако поради някаква причина единият от
дисковете дефектира, няма да загубите нито бит информация, защото
имате идентично резервно копие на файловете върху втория. Шансът
и двата диска да изгорят едновременно е нищожно малък и няма
смисъл изобщо да се тревожите за него. RAID 1 масивите имат само
един недостатък – при свързване например на два диска от по 500
GB всеки, потребителят „вижда” и може да записва върху тях само
500 GB, а не 1 TB.

При RAID 0 (stripe) печелите скорост за сметка на сигурност. Тук
информацията отново се записва едновременно върху двата диска,
но този път файловете не са огледално разположени. Отделни
„парчета” от тях са пръснати върху единия диск, а останалите –
върху втория. По този начин се постигат изключително високи
скорости на трансфер, двойно по-големи от тези, които е в състояние
да предложи всеки един от дисковете при самостоятелна употреба.

«« « 1 [2] 3 4 » »» 
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устройство, което ще ви
позволи да съхранявате при
идеални условия
най-важните си файлове, да
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мрежа или в интернет и да
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Недостатъкът на RAID 0 (stripe) е, че при дефект в единия от
дисковете, губите информацията и върху другия, тъй като върху
него няма цели файлове, които да бъдат спасени, а само части от
тях.

Обърнете внимание, че Linksys NAS200 се продава без дискове, т.е.
кутията е празна и трябва да сложите сами носителите, преди да
пуснете устройството. Това няма да ви създаде абсолютно никакъв
проблем – Linksys NAS200 е съвместим с всички налични на пазара
SATA дискове (независимо дали са SATA 1,5 Gbps или SATA II 3
Gbps), а монтирането им в слотовете става за секунди.

Бекъп с едно натискане на бутона

Всеки знае колко важно е да се правят резервни копия на
информацията, записана върху твърдия диск на компютъра, но колко
от нас реално го правят?! Обикновено човек се сеща, че е трябвало
да направи бекъп, едва когато е твърде късно и повреда в компютъра
е причинила загубата на важни и събирани с години файлове.
Основната причина да не се извършва редовно архивиране е че в
повечето случаи това представлява изключително тромава и досадна
процедура.

Linksys NAS200 прави архивирането на информацията от свързан
към мрежата компютър лесно като детска игра. Достатъчно е просто
да натиснете дългия хоризонтален бутон с надпис Back Up,
разположен върху лицевия панел на устройството, и машината ще
свърши всичко вместо вас. Разбира се, преди това трябва да сте
инсталирали клиентския софтуер NTI Shadow, чиято пълна версия
получавате в комплект с Linksys NAS200.
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Разширение чрез допълнителни външни устройства

При инсталиране на два твърди диска с висок капацитет ще си
осигурите предостатъчно място за съхранение на файлове, но винаги
може да се наложи добавянето на допълнителен капацитет за запис
или просто копиране на информация от други устройства, без да се
минава през мрежовия интерфейс. За тази цел Linksys NAS200 е
оборудван с два бързи USB 2.0 порта, към които да включвате
външни твърди дискове или USB флаш драйв.

Достъп до файловете през интернет

Удобството от употребата на Linksys NAS200 не се ограничава само
в рамките на локалната мрежа. Имате възможност да настроите
устройството така, че да бъде достъпно от всяка точка на интернет
през уеб браузър или FTP клиент. Не е нужно да притежавате
дългогодишен опит като мрежов администратор, за да създадете
защитени с парола акаунти за различни потребители, които да
получават достъп до точно определени папки и файлове. Всички
настройки се извършват бързо и лесно през удобния уеб интерфейс.
Linksys NAS200 дори разполага с вграден даунлоуд мениджър –
стартирайте изтеглянето на набелязаните файлове директно от уеб
браузъра, след което спокойно угасете вашия компютър и се отдайте
на почивка и забавления. През това време NAS200 ще продължи
самостоятелно да изтегля файловете, за да може те да ви очакват на
мрежовото устройство при следващото включване на компютъра.
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Файлова съкровищница

Колкото и скъп да е един компютър, най-ценното в него не е хардуера, а
записаната информация. Linksys NAS200 е устройство, което ще ви позволи
да съхранявате при идеални условия най-важните си файлове, да ги
споделяте в локалната мрежа или в интернет и да правите с лекота бекъп
само с едно натискане на бутона. NAS200 е изключително подходящ и за
ролята на домашен медия сървър.
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Удобството на
мрежовите устройства
за съхранение

В днешно време, когато
капацитетът на твърдите
дискове прескочи
границата от 1 TB,
потребителите масово
записват върху тях
огромни колекции от
филми, видеоклипове,
снимки, музика и архиви с
важни работни файлове.
Съхраняването на цялата
тази информация локално,
върху твърдия диск на

един единствен компютър, създава редица неудобства, както в офиса, така и
у дома. Този компютър трябва да бъде постоянно включен, за да предоставя
достъп до файловете, а и не винаги е конфигуриран така, че връзката към
него от други машини в локалната мрежа или през интернет да е лесна и
безпроблемна. Ето защо все повече хора се ориентират към самостоятелни
мрежови устройства за съхранение на данни, каквото е Linksys NAS200.

Предимствата на това решение са очевидни – всичко, което трябва да
направите, е да включите Linksys NAS200 към мрежата през вградения му
10/100 Mbps Ethernet порт и да забравите за неговото съществуване.
Устройството не се нуждае от връзка към PC, за да работи, и е абсолютно тихо
и непретенциозно. Вграденият вентилатор, който осигурява охлаждането на
дисковете, се върти на ниски обороти, и шумът от него е много по-малък от
този, създаван от типичното десктоп PC.

Две е повече от едно

Linksys NAS200 разполага с два слота за SATA твърди дискове, които се
добавят по ваш избор, т.е. може да изберете капацитета им според
моментните си нужди, като лесно и бързо ги ъпгрейдвате в бъдеще.

Всъщност, изобщо не е задължително да инсталирате два носителя - NAS200
ще работи и с един празен слот, но горещо ви препоръчваме да направите
комбинация от два еднакви диска, свързани в RAID масив, за да се
възползвате от пълните възможности на устройството. Двата диска могат да
се „виждат” както поотделно, така и като един общ. Ако изберете втория
вариант, пред вас стоят алтернативите за масив от типа RAID 1 (mirror) или
RAID 0 (stripe).

При RAID 1 (mirror) печелите сигурност, за сметка на достъпен капацитет.
Данните, подавани към двата диска, се записват едновременно върху всеки
един от тях, т.е. те са огледални образи един на друг. По този начин, ако
поради някаква причина единият от дисковете дефектира, няма да загубите
нито бит информация, защото имате идентично резервно копие на файловете
върху втория. Шансът и двата диска да изгорят едновременно е нищожно
малък и няма смисъл изобщо да се тревожите за него. RAID 1 масивите имат
само един недостатък – при свързване например на два диска от по 500 GB
всеки, потребителят „вижда” и може да записва върху тях само 500 GB, а не
1 TB.

При RAID 0 (stripe) печелите скорост за сметка на сигурност. Тук
информацията отново се записва едновременно върху двата диска, но този
път файловете не са огледално разположени. Отделни „парчета” от тях са
пръснати върху единия диск, а останалите – върху втория. По този начин се
постигат изключително високи скорости на трансфер, двойно по-големи от
тези, които е в състояние да предложи всеки един от дисковете при
самостоятелна употреба.

Недостатъкът на RAID 0 (stripe) е, че при дефект в единия от дисковете,
губите информацията и върху другия, тъй като върху него няма цели
файлове, които да бъдат спасени, а само части от тях.
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Файлова съкровищница

Колкото и скъп да е един компютър, най-ценното в него не е хардуера, а
записаната информация. Linksys NAS200 е устройство, което ще ви позволи
да съхранявате при идеални условия най-важните си файлове, да ги
споделяте в локалната мрежа или в интернет и да правите с лекота бекъп
само с едно натискане на бутона. NAS200 е изключително подходящ и за
ролята на домашен медия сървър.
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Обърнете внимание, че Linksys NAS200 се продава без дискове, т.е. кутията е
празна и трябва да сложите сами носителите, преди да пуснете устройството.
Това няма да ви създаде абсолютно никакъв проблем – Linksys NAS200 е
съвместим с всички налични на пазара SATA дискове (независимо дали са
SATA 1,5 Gbps или SATA II 3 Gbps), а монтирането им в слотовете става за
секунди.

Бекъп с едно натискане на бутона

Всеки знае колко важно е да се правят резервни копия на информацията,
записана върху твърдия диск на компютъра, но колко от нас реално го
правят?! Обикновено човек се сеща, че е трябвало да направи бекъп, едва
когато е твърде късно и повреда в компютъра е причинила загубата на важни
и събирани с години файлове. Основната причина да не се извършва редовно
архивиране е че в повечето случаи това представлява изключително тромава
и досадна процедура.

Linksys NAS200 прави архивирането на информацията от свързан към
мрежата компютър лесно като детска игра. Достатъчно е просто да натиснете
дългия хоризонтален бутон с надпис Back Up, разположен върху лицевия
панел на устройството, и машината ще свърши всичко вместо вас. Разбира се,
преди това трябва да сте инсталирали клиентския софтуер NTI Shadow, чиято
пълна версия получавате в комплект с Linksys NAS200.

Разширение чрез допълнителни външни устройства

При инсталиране на два твърди диска с висок капацитет ще си осигурите
предостатъчно място за съхранение на файлове, но винаги може да се
наложи добавянето на допълнителен капацитет за запис или просто копиране
на информация от други устройства, без да се минава през мрежовия
интерфейс. За тази цел Linksys NAS200 е оборудван с два бързи USB 2.0
порта, към които да включвате външни твърди дискове или USB флаш драйв.

Достъп до файловете през интернет

Удобството от употребата на Linksys NAS200 не се ограничава само в рамките
на локалната мрежа. Имате възможност да настроите устройството така, че да
бъде достъпно от всяка точка на интернет през уеб браузър или FTP клиент.
Не е нужно да притежавате дългогодишен опит като мрежов администратор,
за да създадете защитени с парола акаунти за различни потребители, които
да получават достъп до точно определени папки и файлове. Всички
настройки се извършват бързо и лесно през удобния уеб интерфейс. Linksys
NAS200 дори разполага с вграден даунлоуд мениджър – стартирайте
изтеглянето на набелязаните файлове директно от уеб браузъра, след което
спокойно угасете вашия компютър и се отдайте на почивка и забавления.
През това време NAS200 ще продължи самостоятелно да изтегля файловете,
за да може те да ви очакват на мрежовото устройство при следващото
включване на компютъра.
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