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Linksys NAS200
Система с два твърди диска за съхранение на данни
в локална мрежа и Интернет

Т

ова самостоятелно мрежово устройство вмества до два твърди диска с интерфейс SATA и
позволява бързо и лесно да добавите повече
пространство за данни във вашата офисна или домашна мрежа. Дисковете се добавят по ваш избор,
така че можете да поставите обем, който ви е нужен
в момента и да го увеличите по-късно, когато нуждите
ви нараснат.
Ако твърдите дискове в NAS200 са два, те могат
да се конфигурират по няколко начина: да са видими
поотделно; да се комбинират и да се виждат като един;
да работят в масив RAID 1 (mirroring), при което единият диск е огледален образ на другия; както и в масив
RAID 0 (striping) за постигане на максимална скорост
на трансфера.
Още по-голяма гъвкавост осигуряват двата USB
порта, към които можете да свържете външни USB 2.0
твърди дискове, за да увеличите капацитета за данни,
или да пъхнете портативно USB стикче или картов четец за удобен достъп до флаш-носители.
Предният панел е информативeн и откроява изгодно NAS200 сред множеството подобни устройства на
пазара. На него има осем разбираеми светлинни индикатора под формата на иконки — по един за двата

диска, двата USB порта и Ethernet порта, както и индикатори Power, за дискова активност и препълване на
дисковете. Под индикаторите е големият бутон Backup
за автоматично архивиране на данни.
Инсталирането на NAS200
във вашата мрежа е съвсем
прост процес — трябва
просто да го свържете към
свободен
10/100 Mbit/s
Ethernet порт на мрежовия
маршрутизатор или комутатор, и пространството за
данни веднага става достъпно за цялата мрежа. В
комплекта с устройството
се доставя нужният Ethernet
кабел, както и инсталационен
компактдиск с електронно ръководство за потребителя.
Linksys NAS200 предлага и вградена функция за резервно копиране, която работи в комбинация
с клиентския софтуер NTI Shadow (пълна версия на
който е включена в комплекта) — с едно натискане на
бутона Backup системата започва да архивира всички >> стр. 31
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<< стр. 29
важни файлове от компютъра ви върху дисковете на
NAS200.
От обикновен браузър получавате достъп и до
други вградени инструменти. Можете да стартирате
тестване на диска за грешки. Ако сте инсталирали и
втори диск, можете да правите резервно копие на единия диск върху другия, както ръчно, така и по зададен
график.
Друга удобна и полезна функция е, че можете да
настроите NAS200 да е достъпно директно от Интернет през уеб-браузър или FTP клиент. Можете
свободно да споделяте файлове или да създадете
защитени с парола акаунти за оторизираните потребители.
Вграденият download-мениджър позволява потребителят да инициира FTP или HTTP теглене директно
от своя уеб-браузър. След това потребителят може да
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изключи своя PC и NAS200 ще продължи самостоятелно докато изтегли целия файл.
За разлика от други потребителски NAS устройства Linksys NAS200 работи съвсем тихо и трябва да
доближите ухо до него, за да чуете шум. Вграденият
вентилатор издава слабо и равномерно бръмчене с
нисък тон и охлажда устройството доста добре — при
допир се усеща топлина, но не до степен да пари.
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com
Минимални изисквания (за компютъра, от който ще се ползва): операционна система Windows 2000 или XP • CD-ROM устройство • браузър Internet Explorer 5.5,
Firefox 1.0 или по-нови версии • мрежов адаптер
Характеристики: две вътрешни гнезда за SATA твърди дискове с бързо поставяне
и изваждане • два външни порта USB 2.0 за флаш-памет и USB твърди дискове •
порт Ethernet 10/100 Mbit/s • защита с потребителско име и парола за администриране и достъп до файловете • работна температура от 5° до 40° C • 170 x 114 x
193 мм • 840 г

Hannspree XM-S
Вносителят „IDS България“ (www.ids-bg.com) предлага новия широкоекранен 19-инчов LCD монитор
Hannspree XM-S Boston с корпус, наподобяващ рамка
от дърво. Активната TFT матрица на монитора е със
разделителна способност 1440 х 900 пиксела, бързодействие 5 мс и изобразява 16,2 млн. цвята. Ъглите на
видимост са 150°/140° по хоризонтала/вертикала, яркостта е 300 Cd/m2, а контрастът е 700:1.
Мониторът е с вградени стереотонколонки, а на
задния панел има входове за аналогово (D-Sub) и циф-

рово (DVI-D) видео и звук. Екранът с Anti-Glare покритие и стилният корпус правят монитора подходящ
за всяко бюро.

Уточнение
На с. 6 в октомврийския брой на „PCW България“ в информацията за новия модел монитори Hannspree поради техническа грешка е сбъркано името на фирмата вносител. Продуктите с марка Hannspree се предлагат у нас от „IDS България“.
Редакцията поднася извинения на двете засегнати фирми и
на читателите.
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