PREDSTAVITEV

Z IcyBoxi iz Marsa na Pluton
..Računalniški mali svet distribucije podatkov in logistika v lažji ali težji
industriji v nekaterih pogledih odpira kar nekaj zanimivih vzporednic..

Na koncu meditiranja in
bi moral biti rezultat
akrobatskih miselnih
vizualizacij takšen, da
če bi razvoj v eni in
drugi panogi potekal
enako hitro, bi morali
biti danes sposobni
v desetih minutah
dostaviti ledene goro
velikosti, primerljive s
tisto ledeno gmoto iz
zgodbe o Titanikovem
spodrsljaju. Iz Marsa nazaj pa bi lahko na
primer prepeljali v enajstih minutah (minuta
več, ker je potrebno tokrat premagovati še
upor sončevega vetra) toliko gradbenega
materiala, da bi si lahko sredi nikogaršnjega
Atlantika Slovenija privoščila svoj prvi otok,
ki bi bil vsaj malenkost večji od hrvaške
Istre. In potem je mama rekla:"Franček,
a lahko prosim babici odneseš tistih dvanajst filmov, ki si jih dolpotegnil med tvojim
dremanjem." In Franček zavije k podjetju
Anni, ki je ravno v trenutku, ko je Franček
pred rdečim semaforjem razmišljal o novem
Neovo monitorju serije X, postalo uradni di-

stributer in prodajalec podjetja RaidSonic,
nemškega podjetja za proizvodnjo zunanjih
ohišij za trde diske.

To, kar je nekoč Franček prenašal naokoli
na velikem mehkem, kasneje na manjšem in
tršem gibkem disku, pred dvema dnevoma
na CD zgoščenki, pred dvema urama na
DVD ploščku, danes nosi s seboj na trdem
disku. Resnici na ljubo bi šlo tudi še vedno
na DVD ploščku, pa kaj, ko imamo z njim
toliko dela, pa še počasen je.
Tako pa pride do podjetja Anni v Trzinu, najprej
izbere dovolj prostoren
3,5-palčni disk in še ohišje zanj. Nekoliko razmišlja
le o načinu priklopa na
osebni računalnik, saj je
načina priklopov IcyBoxov
kar nekaj. Poleg USB 2.0 vmesnika je na
voljo še različica s FireWire vmesnikom, še
najhitrejši pretok podatkov iz diska na računalnik pa zagotavlja SATA vmesnik. Izbira je

pestra, saj je na voljo kar nekaj oblikovnih
rešitev, barvnih različkov, obstajajo celo
modeli z vgrajeno modro osvetlitvijo. Za
montažo diska v aluminijasto ohišje IcyBox
praviloma ne potrebujemo nobenega orodja. Za izdelavo varnostnih kopij na CD/DVD
na vseh domačih računalnikih in pri luštni
sosedi je RaidSonic pripravil zelo priročno
ohišje za 5.25-palčno enoto z vmesnikom
USB 2.0, za vse odvisneže od velike količine podatkov, brez katerih ne morejo nikjer in
nikoli, pa je na voljo malo aluminijasto ohišje
z usnjenim etuijem za 2.5-palčne diske, ki
jih vgrajujejo v prenosne računalnike.

Se opravičujemo, malo nas j e z aneslo.
Pričeli smo z zgodbo o primerjavi prenosa
podatkov v računalništvu in klasični distribuciji dobrin nekoč in danes. Za konec,
z nekaj poenostavitvami v teoretičnem
modelu, lahko ugotovimo le, da smo
RaidSonicovimi IcyBoxi že prejšnjo nedeljo obiskali teto na Plutonu in ji dostavili
za nekaj 100 tankerjev nujnih življenjskih
potrebščin, saj so pri njih trgovine zaprte
tako v soboto kot tudi v nedeljo.
(P.R.)
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