PREDSTAVITEV

ATP – strokovnjaki za
pomnilniške kartice
..Pomembne podatke velja zaupati strokovnjakom..
Uporaba pomnilniških kartic iz leta v leto
narašča. Tovrstni izdelki so namreč sestavni deli digitalnih fotoaparatov, digitalnih
kamer, prenosnih glasbenih predvajalnikov
in drugih podobnih naprav. A njihov razcvet
je in bo tudi v prihodnje povezan predvsem
z uporabo v mobilnih telefonih tretje generacije, ki so opremljeni z več multimedijskimi
dodatki, ki za shranjevanje podatkov potrebujejo večjo pomnilniško kapaciteto.
Slovenski trg je bogatejši za novega ponudnika pomnilniških
kartic. Zahvaljujoč
podjetju Jovidan
d.o.o. lahko v
domačih računalniških trgovinah kupimo pomnilniške kartice
proizvajalca ATP, ki je v svetu znan predvsem
po izjemni kvaliteti svojih izdelkov. Podjetje
Jovidan je tudi zastopnik za tržišča republik
bivše Jugoslavije, Madžarsko, Romunijo ter
Bolgarijo.
Korporacija ATP je specializirana za proizvodnjo visokokvalitetnih pomnilnikov ter
pomnilniških kartic, njihova tradicija in močan razvojni oddelek skrbita za doseganje
vrhunske kvalitete že vseh 15 let obstoja.
Ena ključnih komponent vsake pomnilniške
kartice pa je tudi njena združljivost z drugimi napravami - npr. digitalnimi
fotoaparati, dlančniki ter mobilnimi telefoni. ATP za svoje
izdelke jamči stoodstotno
združljivost z ostalo opremo/elektroniko, ki je
vgrajena v napravah, ki
sprejemajo njihove "flash"
kartice. ATP-jeve kartice odlikujejo
tudi visoke hitrosti prenosa - vsaj 60X ali 10
MB/s (določeni modeli premorejo tudi višje
hitrosti prenosov!) in visoke kapacitete.
ATP je bil tudi prvi svetovni proizvajalec,
ki je že leta 2003 predstavil MMC kartico
kapacitete 1 GB.
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Pomnilniške kartice ATP pa so tudi edine
na svetu, ki so odporne na vse vremenske
nevšečnosti - so namreč vodoodporne, pa
tudi prah in tresljaji jim ne pridejo do živega.
Proizvajalec navaja delovno območje od
-45 do +80 stopinj Celzija - torej veliko več,
kot zmorejo naprave, v katerih kartice
uporabljamo.
Še
več, kartice so tudi zaščitene pred statično
elektriko, ki je sicer
najpogostejši krivec za okvaro pomnilniških
kartic. Vse to so pri ATP-ju dosegli s posebnimi proizvodnimi metodami in zaščito
(izolacijo) čipov v notranjosti kartice. Zato
seveda ne čudi, da proizvajalec za svoje
izdelke jamči kar s petletnim garancijskim
obdobjem.
Sprva bo moč v podalpski deželici kupiti
vse vrste SD (Secure Digital) ter MMC
(MultiMedia Card) pomnilniških kartic, kasneje pa tudi CF (Compact Flash) izvedenke.
Začnimo pregled
pri pomnilniških
karticah SD. Na
voljo so v različicah
s kapaciteto 64, 128,
256, 512, 1.024 MB
(1 GB) in 2.048 MB
(2 GB) in podpirajo
do 60X hitrosti prenosa. Naprodaj so tudi
manjše sestrice SD kartic - t. i. miniSD
kartice. Kapaciteta le-teh sega od 32 do
512 MB, nekoliko kasneje bo moč kupiti
tudi gigabajtno različico.
Ponudba MMC kartic je
še bogatejša. Trg MMC
kartic naj bi prihodnje
leto obsegal več kot
sto milijonov kartic, polovica naj bi jih končala
prav v mobilnikih. Tudi

ATP MMC kartice so, enako kot njihove SD
sestrične, na voljo s kapaciteto do 1 GB
(kmalu tudi 2 GB). Pomanjšane kartice RSMMC (reduced size) pa dosegajo
kapacitete do 512 MB.
Tako navadne kot pomanjšane izvedenke
MMC kartic so na voljo
tudi v različicah z dvema
voltažama
(klasično
3.3V in "mobilno" 1.8V).
Slednje (MMCmobile) so še
posebej primerne za vse vrste
mobilnikov, nekatere izmed njih so celo referenčne kartice za različne modele pametnih
mobilnikov finske Nokie. Združljive pa so
seveda z vsemi drugimi mobilniki (Motorola,
Samsung, Siemens …). Za najzahtevnejše uporabnike so poskrbeli s karticami
MMCplus, ki dosegajo prav neverjetne
hitrosti prenosa - do 52 MB/s.
(P. R.)
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