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НОВО В МЕНЮТО > ХАРДУЕР

Linksys SPA962
Солиден VoIP телефон
с програмируеми функции

Д

о не толкова отдавна комутируемите телефонни канали и компютърните (IP) мрежи съществуваха
сякаш в паралелни светове — без никаква връзка помежду им. По телефонните
канали се предаваше само глас, а по IP
мрежите — само компютърни данни. Но
технологията VoIP ги обедини, като позволи гласовите обаждания да се превръщат
в IP пакети и да се предават през обикновената фирмена компютърна мрежа и/или
Интернет. Употребата на VoIP телефония
води до осезаема икономия в телефонните сметки, особено при междуградски и
международни разговори.
Особено удобно стана да се използва
VoIP, след като се появиха специални хардуерни VoIP телефонни апарати, които на
външен вид и по начин на ползване много
приличат на традиционните, но се включват
директно към компютърна мрежа и предлагат интересни допълнителни функции.
Подобен модел е Linksys SPA962, конструиран от талантливия екип инженери
на компанията Sipura, която наскоро бе
придобита от Linksys.
Устройството има обикновена кабелна телефонна слушалка, 4-инчов пълноцветен LCD екран с резолюция 320 х 240
точки, вграден двупортов Ethernet комутатор, поддръжка на технологията Power
over Ethernet (PoE) и шест независими конфигурируеми телефонни линии.
С големия си цветен екран на пръв поглед устройството наподобява малък компютър, за което допринася и графичният
интерфейс, но телефонната слушалка не позволява да сбъркате предназначението му.
SPA962 има гланцово черен пластмасов
корпус със сребриста рамка около LCD
екрана, в която отляво са подредени шестте бутона за отделните линии, а отдолу под
екрана — четири контекстно-чувствител-
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ни бутона и четирипосочен скрол-бутон.
Вдясно от цифровия блок има седем
функционални бутона — същите като в
предишните телефони на компанията. Те
изпълняват съответно функциите прослушване на гласова поща, настройки, заглушаване, слушалка, спикерфон, задържане на разговора и регулиране на силата.
Устройството има следните конектори: 2,5-мм жак за слушалки с микрофон
(„хендсфри“), захранване, за кабела на
обикновената телефонната слушалка и
два RJ-45 за Ethernet-мрежа. В комплекта влиза и пластмасова поставка, която
позволява телефонът да се нагласи под
удобен ъгъл върху бюрото.
Най-интересното обаче е на цветния
LCD екран. През уеб-интерфейса на телефона могат да се заредят различни изображения за фон на менютата, а за всяка от
шестте линии край десния край на екрана
се появява индикация за състоянието — за
вдигната/свалена слушалка или включена
гласова поща. На всяка от шестте линии
може да се зададе отделен номер (или
разширение), или тя да се конфигурира
да споделя общ номер, който е присвоен
на няколко телефона. В долния край пък
се появяват до четири сменящи се според
контекста команди, които се задействат с
бутоните под тях.
Качеството на корпуса на SPA962 е една
от най-силните му страни. За разлика от
много свои конкуренти, този VoIP телефон
наистина е създаден да издържи сурова и
продължителна офис-употреба.
Основните функции са каквото сме
свикнали да очакваме от качествените
устройства от този тип: спикерфон, просвирване на мелодия при задържан разговор, избор на характерни рингтонове,
конферентни разговори и т.н. Но това,
което отличава SPA962, е лекотата на дос-

тъп до повечето от тях през уеб-базирания интерфейс на телефона. Със стотиците
си функции и конфигурируеми параметри SPA962 покрива напълно нуждите на
традиционните бизнес-потребители, като
едновременно им предоставя всички предимства на IP телефонията.
Към телефона може да се включи 32бутонната допълнителна конзола SPA932,
конструирана специално за него. Тя дава
по-бърз достъп до 32 различни функции (по избор) само с едно натискане
на бутон — например набиране на често
използвани номера или прехвърляне на
разговори. Състоянието на всяка от конфигурираните гласови линии се показва
от многоцветен светодиод. Като се свържат заедно две SPA932 конзоли, могат да
се ползват общо 64 допълнителни бутона.
Допълнителната конзола е идеално
решение за малки фирми, които желаят
да опростят обработката на постъпващи
обаждания, като бързо ги прехвърлят
към съответния пост, запазвайки централизиран контрол върху състоянието им.
Конзолата се захранва от самия телефон,
така че не й трябва отделен адаптер.
Калоян Кънчев

РЕЗЮМЕ
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“,
www.comelsoft.com
Предимства: Светъл и четлив цветен екран;
работа с шест независими конфигурируеми
телефонни линии; лесна инсталация; удобно
управление през мрежата
Недостатъци: Страниците на уеб-базирания
интерфейс изглеждат малко архаично; в комплекта няма захранващ адаптер (трябва да се
купи отделно, ако телефонът не се захранва
чрез PoE)
Заключение: Стилно и гъвкаво устройство,
което предлага на изгодна цена всички предимства на модерната VoIP технология
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ОТДАЛЕЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪРВЪРИ
KVM системи могат дори да включват
и изключват захранването и отдалечено
да управляват устройства като Ethernet
комутатори и маршрутизатори по сериен интерфейс.
Хардуерно-базираните KVM позволяват много по-бързо превключване
между сървърите в сравнение със софтуерните решения и в повечето случаи получавате обичайното усещане за
конзола, без закъснение за обработка
на данните, за разлика от повечето софтуерни решения. Повечето устройства
позволяват да присвоите разбираеми
за потребителите имена на портовете — вместо номера.
Търсете също функции за сигурност,
като защитени с парола потребителски акаунти за управление на достъпа, както за превключвателя като цяло,
така и в някои случаи за отделни портове и свързани към тях сървъри. Карето в
тази статия показва някои от водещите
производители, чиито продукти може
да ви заинтересуват.
Недостатък е, че традиционните
KVM превключватели често се нуждаят
от доста неудобното окабеляване, за да
се свърже превключвателят към всеки
от сървърите в сървърния шкаф. Но
все пак инсталирането се прави само
веднъж и има начини да се сведат до

< БИЗНЕС

VNC Server е изключително конфигурируем,
с възможности за фина
настройка на производителността, външния
вид и сигурността

минимум свързаните с това кабели и
сложности — например някои продукти
използват стандартни Cat 5 мрежови
кабели, както е при Aten Altusen.
Дължината на кабелите е друг проблем. Има стриктни ограничения колко
далеч може да бъде конзолата от сървърите, които управлява. По-евтините
устройства обикновено са проектирани
да се свързват към конзола в същата
машинна зала или може би в помещение в същия коридор или съседен офис.
Тези ограничения могат да се преодолеят, ако платите повече, като про-

изводителите на KVM вече предлагат
IP-базирани продукти, които цифровизират и капсулират GUI данните и после
ги прехвърлят през TCP/IP мрежа.
IP-базираните продукти са много
по-скъпи от прост KVM превключвател, но правят възможно отдалеченото
свързване към управляваните сървъри
от произволен свързан към мрежа PC,
дори през Интернет. Ето защо, те са
особено полезни в изчислителни центрове без местен персонал, или когато
сървърите са далеч от персонала, който
ги управлява.
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АКЦЕНТ > ТВ ТУНЕРИ

AverTV DVB-S Hybrid+FM

съвместима и ако разполагате с подходяща графична карта и
получавате ТВ предавания в HDTV формат, ще можете да се
възползвате от това.

За контакти: „Комел Софт Мултимедия“
www.comelsoft.com
Цена с ДДС: 150 лв.

Изисквания: Windows 2000/XP, 256 MB RAM, свободен PCI слот,
сателитна чиния (DVB-S), HDTV графична карта (HDTV предавания),
Pentium 4 2,9–3,0 GHz Hyper-Threading (запис в MPEG-2 и time-shift)
Входове: ТВ антена, ТВ сателит, УКВ антена, S-Video, AV
Софтуер: AVerTV 6.0

AverTV DVI Box9
За контакти: „Комел Софт
Мултимедия“
www.comelsoft.com
Цена с ДДС: 294 лв.

С този тунер можете да гледате цифрова сателитна телевизия (нужна е сателитна чиния), както и аналогова телевизия
(има два различни входа). Функциите, които предлага, са стопиране и отместване във времето при гледане на ТВ предавания на „живо“, „събуждане“ за запис от режими S3 (готовност)
и S4 (хибернация), бързо сканиране на каналите, картина в
картината, телетекст, запис в MPEG-1/2/4, планиран запис на
предавания, 16-канален предварителен преглед.
Инсталацията протече гладко, но е интересно, че не успяхме да подкараме аналоговия тунер със собствения софтуер
на Aver — AVerTV 6.0. Програмата даваше съобщение, че
тунерът не е готов, без да има причини за това. Пробвахме
да пуснем устройството с ChrisTV PVR Pro и то заработи без
проблеми. Така и не успяхме да открием причина, но предполагаме, че не се инсталирал драйверът за аналоговия тунер,
въпреки че повторихме двукратно описаната процедура.
Друго странно нещо е, че изходът за приставката за дистанционното се свързва към допълнителния разширителен кабел,
а няма изведен директен изход на платката (ще се наложи
кабелът да стои включен постоянно). Платката е и HTDV-

С тази „ТВ кутия“ също
можете да гледате телевизия с високо качество
без нужда от компютър и
инсталиране на софтуер.
Единственото, което ви
трябва, е LCD монитор с
DVI вход или, ако мониторът няма такъв, преходник от DVI към VGA.
Изходната резолюция
варира до 1920 х 1200 и се
поддържат пропорции на
екрана 16:9 и 16:10.
Възможно е дори да стопирате кадър от текущо предаване.
Управлението с дистанционното е лесно и, също както при
устройството на Gadmei, се поддържа картина в картината
(която обаче не успяхме да подкараме, въпреки че използвахме два DVI кабела, както е посочено в краткото ръководство). Има телетекст. Предварителният преглед на каналите
показва 12 малки прозореца и един по-голям по средата, в
който върви текущият канал. Хубавото на тази кутия е, че
изключително лесно се сдобивате с телевизор, към който благодарение на разнообразните входове да включвате различни
мултимедийни устройства — игрови конзоли, видеокамери,
видеокасетофони или DVD плеъри, тонколони, слушалки,
PC. Проблемът е, че няма да можете да записвате любимите
си предавания.
Изисквания: LCD с DVI вход
Входове: ТВ антена, DVI, аудио, AV, S-Video, YPbPr (компонентно 480i
видео)
Изходи: слушалки, тонколони, DVI

AverTV Hybrid Express
За контакти: „Комел Софт Мултимедия“
www.comelsoft.com
Цена с ДДС: 177 лв.

Това е тунерна карта, която използва разширителен стандарт ExpressCard 34 мм, поради което е много малка и удобна
за преносими компютри. Думата Hybrid в името означава, че
приема както аналогова, така и наземна цифрова телевизия.
За съжаление в момента на тестването не разполагахме с
ноутбук с такъв слот и не можахме да видим Hybrid Express
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ХАРДУЕР
лелен ATA) интерфейс в голяма степен
спадна. Някои от най-новите чипсети
за дънни платки въобще не поддържат
PATA дискове.
Има обаче едно PATA устройство,
което все още е много разпространено: оптичното CD/DVD устройство.
Въпреки че вече се появиха и SATA
оптични устройства, откровено казано,
повечето от нас асемблирайки PC ще
сложат в него досегашното си PATA
оптично устройство.
Производителите на дънни платки
осъзнават това и традиционно поддържат тези „остарели“ паралелни устройства чрез допълнителни контролери от
външни разработчици. Така че в една
съвременна дънна платка обикновено
ще откриете, че главният чипсет поддържа само SATA устройства, а втори
контролер се грижи за по-старите паралелни устройства.
Вероятно вече се досетихте къде решението удря на камък. Инсталационният
диск на Windows разпознава главния
чипсет и затова открива вашия SATA
твърд диск без проблеми. Но за съжаление той може да не разпознае „паралелния“ контролер от външен производител и затова в някой момент инсталацията може да спре да вижда оптичното устройство. И така се появява нова

безизходна клопка: инсталацията засяда на едно място, тъй като инсталаторът
на Windows не вижда своя собствен
DVD диск.
За да сме честни към Microsoft, този
проблем засяга и други операционни
системи, включително Linux.

Засегнати системи
За първи път забелязах този проблем, докато се опитвах да инсталирам
Windows Vista върху популярната дънна
платка Asus P5W DH Deluxe (вж. снимката). Тази дънна платка използва чипсета Intel 975X/ICH7R за SATA дискове
и разполага с допълнителен контролер
от JMicron, чрез който се поддържат
паралелни устройства и допълнителни
RAID опции.
Интересно, но Windows XP се инсталира абсолютно безпроблемно на тази
дънна платка, а Vista неминуемо увисва
само след няколко минути, неспособна
да открие DVD диска, от който току-що
се е заредила.
Проблемът е липсата на подходящ
драйвер за контролера на JMicron на
DVD диска на Vista, и в началото единственият начин да се справя със ситуацията беше да инсталирам Vista от
външно DVD устройство, свързано към
USB порт.

< МАЙСТОРЛЪК

Съвременните дънни платки нямат
проблеми със зареждането от USB устройство и доколкото USB контролерът
бе част от главния чипсет на Intel, Vista
го разпозна и довърши инсталацията
без проблеми.
След като Vista се инсталира от
външното устройство, My Computer и
Device Manager успокоително показаха
и него, и моето вградено паралелно устройство. Мислех че вече всичко е наред,
докато не опитах с няколко DVD диска
и не осъзнах, че вътрешното устройство
отказва да ги чете. Единственият начин
да инсталирам допълнителни приложения беше от външното устройство.
Изглежда проблемът засяга много от
съвременните дънни платки, които имат
вграден втори контролер за поддръжка
на паралелни устройства.

Две корекции
Въпреки че външното USB DVD устройство ми позволи да инсталирам Vista
и други програми, то едва ли е идеалното решение, особено щом вътрешното
DVD устройство става неизползваемо.
Нямах обаче намерение да го заменям
със SATA версия.
След много ровичкане, в крайна сметка открих решение, въпреки че за моята
дънна платка P5W DH Deluxe бе нужна
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