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iStorage datAshur Personal

Joj, izgubil sem ključek USB
..Ključki USB so izredno priročne, uporabne naprave za shranjevanje fotografij, glasbe, videoposnetkov in drugih zasebnih oziroma
poslovnih podatkov. Žal pa ključ USB pogosto kje pozabimo, ga izgubimo ali nam ga ukradejo..

Kljub splošni razširjenosti shranjevanja v ra
čunalniški oblak ključi USB še vedno predstavlja
jo najpogosteje uporabljen pomnilniški medij
za prenašanje vseh vrst podatkov. Uporabljamo
jih tako zasebno kot poslovno. Na njih se poleg
slik, glasbe in videa znajdejo tudi občutljivi za
sebni ali službeni podatki, za katere nikakor ne
bi želeli, da pridejo v neprave roke. Skoraj vsako
mur od nas se je že pripetilo, da je ključek USB
enostavno kje pozabil ali pa ga izgubil. Po
sledice izgubljenih ali ukradenih zasebnih ali
poslovnih podatkov so lahko za nas in za pod
jetje zelo neprijetne ali celo usodne. Kako torej
ob vsakodnevni uporabi učinkovito zavarovati
občutljive osebne in poslovne podatke, shran
jene na ključu USB?
Pomnilniški ključ USB iStorage datAshur Person
al je izjemno varna naprava za shranjevanje in
prenašanje poslovnih in zasebnih podatkov. Po
datke varuje s kodo PIN, ki jo je treba vnesti z vg

rajeno tipkovnico, in sprotnim močnim strojnim
šifriranjem podatkov po standardu AES. Če tak
varen ključ USB kje pozabimo ali ga izgubimo,
smo lahko popolnoma brez skrbi. Najditelj do
podatkov na ključu USB ne more dostopati, če
ne pozna prave kode PIN. Po 10-krat napačno
vneseni kodi PIN se pomnilniški ključ ponastavi
(factory reset), podatki na njem pa se trajno
izbrišejo. PIN za odklepanje ključa USB je treba
vnesti z vgrajeno tipkovnico, zato je pomnilniški
ključ USB datAshur Personal varen tudi pred
morebitnimi zlonamernimi programi za prestre
zanje gesel (keyloggerji), ki bi lahko bili name
ščeni na okuženem računalniku.
Ena izmed lastnosti sodobnih naprav za upora
bo z računalnikom je preprosta uporaba po
principu »priključi in uporabljaj« (plug & play).
Pomnilniško napravo, ključ USB datAshur Per
sonal, je izjemno preprosto uporabljati. Ker so
na tipkovnici poleg številk tudi črke (kot na tip

kovnici telefona), lahko PIN oziroma geslo nas
tavimo tudi z besedo, ki si jo praviloma lažje za
pomnimo kot številko. PIN oziroma geslo je lah
ko dolgo med 7 in 15 znakov. Po vnosu kode PIN
na tipkovnici ključa USB je ta 30 sekund odklen
jen in pripravljen za priključitev ter uporabo.
Vstavimo ga v prost priključek USB na raču
nalniku in ga uporabljamo kot povsem običajen
ključ USB. Prenos podatkov na ključ in s ključa je
izjemno hiter. Ko ključ USB izvlečemo iz pri
ključka USB na računalniku, se ključ USB
datAshur Personal samodejno zaklene. Poleg
uporabniške kode PIN je mogoče definirati tudi
administratorski PIN, s katerim je mogoče od
kleniti zaklenjeni uporabniški PIN. Z administra
torsko kodo PIN je mogoče ključ tudi nastaviti v
način »samo branje« (read only), s čimer one
mogočimo morebitno okužbo z virusi.
Za uporabo ključa USB datAshur Personal nam
ni treba namestiti nobene dodatne programske
opreme ali gonilnikov. Deluje v vseh operacij
skih sistemih in platformah Windows, MacOS,
Linux, Citrix, Android in Symbian, na voljo pa je s
kapacitetami 8, 16 in 32 gigabajtov.
(P. R.)
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