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НОВО В МЕНЮТО > ХАРДУЕР

Point of View GeForce 8600 GTS Компютърна периферия от Trust
Следващото поколение графични карти е вече тук

P

oint of View си спечелиха популярност със своята гама
графични карти, базирани на чиповете на NVIDIA. Наскоро
компанията обяви три нови модела от висок клас —
GeForce 8600 GTS, 8600 GT и 8500GT. Като всички останали
продукти от фамилията GeForce 8 Series, и трите нови графични
карти имат пълна поддръжка на шейдърен модел 4.0. Наборът от
специални ефекти NVIDIA Quantum Effects позволява на обекти
като дим, огън, вода и експлозии да изглеждат смайващо реалистично. По отношение на детайлизацията на графиката, картите
предлагат най-високото ниво, достъпно днес за потребителите,
при това с високи честоти на кадрите и липса на назъбени ръбове. Технологията PureVideo HD на NVIDIA осигурява хардуерно
ускорение, пост-обработка и поддръжка на HDCP и HDMI директно в графичния процесор.
Картите поддържат както DirectX 9.0, така и следващото поколение DirectX 10. С тях са достъпни всички визуални възможности на интерфейса Aero в Windows Vista, като полупрозрачни
прозорци, жив преглед в лентата със задачи и при превключване
между прозорците Flip 3D.
GeForce 8600 GTS разполага с 256 MB видеопамет DDR3, която
работи на зашеметяващата честота 2000 MHz, и ядро с тактова
честота 675 MHz. GeForce 8600 GT също има 256 MB видеопамет
DDR3, но с ефективна честота 1400 MHz, и ядро с тактова честота
540 MHz. Последният и най-евтин модел GeForce 8500 GT има
256 MB видеопамет DDR2 с ефективна честота 800 MHz и 450мегахерцово ядро.
Ако досега не сте имали възможност да се насладите на
DirectX 10, трите нови графични карти ви дават прекрасен шанс.
Тъй като спадат към така наречения „достъпен висок клас“, те са
и с много приятни цени.
Калоян Кънчев

Vista Remote Keyboard KB-2950
Съвременният мултимедиен PC (в
частност Media Center PC) като правило
е компактна и изискана машина. Без
съмнение му е нужна и подходяща клавиатура — непретенциозните офисни
модели биха стояли съвсем нелепо. Желателно е тя да е безжична,
компактна и да има специални бутони за управление на мултимедийните приложения. Дизайнът трябва да е удобен за ползване от
коленете, от дивана или, ако щете, от пода — с мултимедийния PC не
се работи на бюро, нали?
На това описание отговаря моделът Vista Remote Keyboard KB-2950
на Trust — безжична клавиатура с вграден двубутонен трекбол, скролколело и 16 специални функционални клавиша. Това е идеалният
инструмент за управление на Media Center PC.
В комплекта е включен мини USB приемник, работещ по модерна
2,4-гигахерцова технология, който гарантира гладка работа без задръжки на разстояния до 10 метра (няма нужда да купувате отделен
приемник).
Клавиатурата е съвместима с геймърската конзола Xbox 260 и
всички версии на Windows от 2000 насам.
Цена: 108,00 лв. без ДДС
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com
Характеристики: захранване с 2 бр. батерии тип ААА • изисква свободен
USB порт • размери 30 x 403 x 150 мм • размери на приемника 9 х 15 х 55 мм

Wireless Laser Mini Mouse MI-7600Rp
Компактна безжична лазерна мишка за работа с ноутбуци. Мишката
е петбутонна и има функция за хоризонтален скрол, която се поддържа
от новите версии на MS Office, Internet Explorer и Windows Explorer.
Функцията се задейства с лек натиск на колелцето наляво или надясно.
Полезен е и превключвателят на разрешаващата способност —
малко бутонче над колелцето, с натискане на което чувствителността на мишката към премествания се
променя от 800 на 1600 точки на инч и обратно.
В комплекта е включен мини USB приемник.
Цена: 52,45 лв. без ДДС
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.
comelsoft.com
Характеристики: захранване с 1 бр. батерия тип
ААА • изисква свободен USB порт • максимален обхват 8 м

Megapixel USB2 Webcam Live WB-5400
Уеб-камера с хардуерна разделителна способност 1280 х 1024
точки за видео и 4 мегапиксела за снимки. Снабдена е с технология
за автоматично проследяване на лицето и 4-кратно цифрово приближение. Специален бутон отгоре на корпуса позволява бързо да се
направи снимка.
В комплекта влиза и стойка, с която камерата се закрепва над
екрана на ноутбук или настолен монитор. Към PC се свързва чрез
интерфейс USB 2.0, но при нужда камерата може да
работи и с USB 1.1.

РЕЗЮМЕ
Цени: GeForce 8600 GTS — 409 лв. с ДДС
GeForce 8500 GT — 189 лв. с ДДС
GeForce 8600 GT се очаква през месец май
За информация: www.roldex.com, www.computerland.bg
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Цена: 54,00 лв. без ДДС
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com
Системни изисквания: Windows Vista, XP или 2000 •
USB порт (препоръчително USB 2.0)
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ХАРДУЕР

< НОВО В МЕНЮТО

Aigo A029

Окачете мултимедия на китката си,
за да ви забавлява в движение

Н

назад в менюто — например, за да прочетете електронна книга.
Останалите функции са съвсем елементарни. Поддръжката на видео е малко
незадоволителна и не стана ясно дали
проблемът идва от кодеците или от размерите на екрана. Часовникът не се придружава от конвертиращ софтуер, който
да прекодира файловете в поддържания
формат, а обемът на паметта е само 1 GB,
така че ще трябва да пестите мястото.
Качеството на екрана е превъзходно,
особено за разглеждане на снимки, но е
съмнително дали много хора ще поискат
да гледат филми от 1,3-инчово екранче на
китката си.
В действителност A029 е MP3-плеър
с прилично качество, но останалите му
функции са по-скоро ефектни, отколкото
полезни. Разположението на контролите е
добре премислено и с менютата се борави
лесно в движение. Часовникът може да
привлече запалените любители на джогинга, но се съмняваме да постигне масов
успех. Въпреки това A029 е хубав продукт,
който успя да ни изненада приятно.
Пол Лестър

еобикновеният цифров часовник
Aigo A029 всъщност е пълноценен
мултимедиен плеър, който позволява да разглеждате снимки и видео, да
слушате MP3, да четете електронни книги
и да записвате гласови бележки. Можете
да конфигурирате скрийнсейвъра да
показва часа и ако забраните функцията
„auto off“, устройството ще се държи като
обикновен ръчен часовник. Всъщност то
си е часовник с много полезни допълнителни функции, макар че ще се налага да
го зареждате всяка нощ.
Въпреки първото впечатление — прилича на детска играчка от шоколадово
яйце — няма как A029 да не ви хареса. Можете да избирате измежду няколко варианта дизайн, всичките с каишка
от желирана гума и удобна, изненадващо
сигурна закопчалка.
Качеството на звука е прилично със
слушалките от комплекта, които се включват отстрани на устройството. На разположение са шепа базови опции за настройка
на звука, включително готови профили за
графичния еквилайзер, но ни разочарова, че звукът прекъсва когато се връщате

РЕЗЮМЕ
За информация: www.aigo.co.uk
Характеристики: обем на паметта 512 MB /
1 GB • USB 2.0 • поддръжка на формати .mp3,
.wma, .ogg, .avi, .jpg, .txt • LCD екран 1,3 инча
(160 х 128 точки) • 2,5 часа възпроизвеждане на видео • 4,5 часа възпроизвеждане
на музика
Предимства: Комфортен за носене; тънък;
прилично качество на звука; добър екран
Недостатъци: Ограничени функции за
управление на мултимедията; лоша поддръжка на видео
Заключение: Макар някои от функциите
да не се представят особено добре, това е
изненадващо сполучлив плеър за слушане
на музика в движение
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ХАРДУЕР

< НОВО В МЕНЮТО

Buffalo Drivestation Duo

Linksys NSS

Дръжте файловете си на сигурно място в този
1-терабайтов преносим дисков масив

Достъпни интелигентни шасита за мрежово
съхранение на данни

С

Ф

размер горе-долу колкото две тухли, Buffalo Drivestation
Duo е побрал два твърди диска Serial-ATA със скорост на
шпиндела по 7200 об./мин., захранващ блок с вентилатор
и електрониката, която управлява всичко. Има порт Hi-Speed
USB 2.0, както и 4-пинов и 6-пинов FireWire интерфейси.
Инсталацията е улеснена от
съветника, който се стартира
от CD. Той ви превежда през
инсталационната процедура
и свързването на кабела (в
комплекта има USB и FireWire
кабели) и инсталира RAID
софтуер, с който можете да
конфигурирате Drivestation
Duo в един от трите достъпни
RAID режима.
Понеже твърдите дискове
са два, можете да работите с
тях като с отделни устройства,
или да ги комбинирате по два
начина. По подразбиране виждате
два твърди диска. Ако изберете Spanning
Mode, вие ще ги комбинирате в един том, а
ако изберете RAID 1 Mirror, единият диск ще е
огледално копие на другия. Режимът RAID 1 предлага максимална защита срещу грешки, но с цената на загуба на половината
дисково пространство.
Превключвател в задната част на устройството ви позволява
да активирате режима на автоматично събуждане. В този режим
дисковете започват да работят само когато получат заявка по
USB.
Много потребители ще използват Drivestation Duo за бързо
и надеждно архивиране на данни. На придружаващия компактдиск е включена програмата Memeo Autobackup. Тя архивира
критично важните файлове тихомълком във фонов режим, без да
изисква ръчни настройки или график за архивиране.
С портативните си размери Drivestation Duo е великолепен за
пренасяне на данни между два компютъра. Докато устройството
е откачено от компютъра, Memeo интелигентно запомня с кои
файлове работите, за да ги архивира при следващото свързване
на устройството.
С капацитет от 500 MB до 1,5 TB в различните си варианти,
Drivestation Duo често има по-добър показател цена/гигабайт от
еднодисковия си братовчед Drivestation Combo. Да не забравяме
и надеждността на огледалния режим RAID 1.
Пол Монктън

амилията Linksys NSS осигурява надеждно мрежово съхранение на данни (NAS), достъпно за бюджета на малки
работни групи и малки фирми. Тези продукти са идеални за съхраняване, резервно копиране, споделяне на файлове и
архивиране на критична информация.
По своя набор от функции Linksys NSS се разграничават от
ниския клас настолни продукти, но запазват конкурентни цени,
позволяващи на малкия бизнес да реализира осезаеми икономии спрямо NAS системите от по-висок клас.
За разлика от други NAS продукти, които използват един от
твърдите дискове за съхраняване на собствената си операционна система и софтуер, всяко Linksys NSS шаси стартира операционната си система Linux от собствена флаш-памет. Това увеличава
надеждността и позволява шасито гъвкаво да се конфигурира
без да са свързани твърди дискове, или да се преконфигурира
произволно по всяко време — дори с гореща замяна или пренареждане на твърдите дискове в различни слотове. Гъвкавата
архитектура прави Linksys NSS идеални за нискобюджетни организации, които постоянно растат и се развиват.
Фамилията се състои от четири продукта. Linksys NSS4000 е
бездисково шаси, което дава на потребителите и интеграторите
пълна свобода да създадат и конфигурират NAS система, оптимизирана за производителност, капацитет и/или надеждност
според обема и типа на избраните SATA (Serial ATA) устройства.
NSS4000 поддържа до 15 едновременно свързани (активни) CIFS
потребители.
Linksys NSS4100 е идентично на NSS4000, но идва в комплект
с четири 250 GB твърди диска за високи натоварвания (HighDuty Cycle) с общ бруто капацитет 1 TB. Поддържа отново до 15
едновременно свързани CIFS потребители и идва готово конфигурирано в RAID 5. Нивото на RAID може да се преконфигурира
впоследствие.
Останалите два модела, Linksys NSS6000 и NSS6100, повтарят
характеристиките на NSS4000 и NSS4100, но поддържат до 75
едновременно свързани CIFS потребители.
Калоян Кънчев

РЕЗЮМЕ
За информация: www.buffalo-technology.com
Характеристики: два 500 GB твърди диска Serial-ATA 7200 об./мин. •
време за достъп 11 мс (максимално) • режими RAID 1 и Spanning •
криптиране на данните • софтуер за архивиране Memeo • 163 x 221 x
99 мм • 2,9 кг • гаранция 2 г.
Предимства: Лесен за употреба; функции за пестене на енергия;
софтуер и документация
Недостатъци: Заради двата диска корпусът е обемист; външният
вид не е стилен
Заключение: Вместимо и надеждно решение за архивиране; добра
софтуерна поддръжка

РЕЗЮМЕ
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com
Общи характеристики на Linksys NSS: rack-mount шасита с височина 1U за 19-инчова стойка • 4 слота SATA за твърди дискове •
поддръжка на „гореща замяна“ • поддръжка на PC/Mac (SMB/CIFS)
и Linux/Unix (NFS) клиенти • RAID нива 0, 1, 1+Spare, 5, 5+Spare, 10 и
JBOD • двоен Gigabit Ethernet интерфейс • флаш-памет за ОС и приложенията • криптиране на томовете
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ХАРДУЕР

< МАЙСТОРЛЪК

Инсталация
Инсталирането на NASLite 2 е елементарно и е описано подробно в PDF
ръководство на сайта на Server Elements,
но тук ще спомена основните неща.
След като купите лиценз, изтеглите ISO
образа и го изпечете на CD, трябва да
настроите дънната платка да зарежда
от него.
При USB версията на NASLite 2,
зареждащият компактдиск ще стартира
инструмент за настройка на USB носителя. Не всички USB носители позволяват зареждане, а при някои дънни платки настройките за начално зареждане
са неясни.
Аз изпробвах неуспешно няколко
различни стикчета, както и USB четец
за флаш-карти, докато накрая открих
старо 32 MB стикче, което работеше
чудесно. NASLite 2 USB предлага опция
да конфигурирате USB носителя или
като зареждащо супер-флопи, или като
фиксиран диск със зареждащ дял — ако
единият вариант не работи с вашата
дънна платка, опитайте другия.
Първата опция за зареждащо суперфлопи тръгна отлично с моята платка
Epia, но се наложи да задам в BIOS
опциите за зареждане да включват USBHDD и USB-Zip, заедно с USB Floppy,
и да откача DVD устройството след

Екран 1. Основното администраторско меню на NASLite 2, достъпно през Telnet от друг PC

като конфигурирах стикчето. NASLite
позволява да създадете и стартираща дискета, която да задейства USB
стикчето — полезно за дънни платки,
които нямат опция за зареждане от
USB носител.
След като системата зареди от USB
носител или компактдиск, NASLite
извежда диагностичен списък, в който
на този етап някои от точките ще дават
грешка. Можете да се логнете със стандартното потребителско име „admin“ и
парола „nas“.
В администраторското меню на
NASLite трябва да промените Network

Configuration така, че IP адресът да
е в същата подмрежа като компютрите, които ще се свързват към него
— ако компютрите ви са 192.168.0.x,
да кажем, дайте на NAS устройството същите начални три числа, а накрая поставете число, което е свободно
във вашата мрежа. Променете името
на работната група (Workgroup) да
съвпада с използваното във вашите
Windows PC, после въведете кода на
лиценза, запишете конфигурацията и
рестартирайте.
След рестарта NAS устройството ще
продължи да дава грешка в някои от
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