


Rock Band
( osiale spi l l  er ivinden som aldri  far.
J Den siste balgen med sl ike spi l l
startet si smi.tt med Eye Toy til Play-
station 2, dansematter og sporrespillet
Buzz. Siden den gang har det tatt helt
av lkke minst har det tatt helt av med
musikkspill. Mest l<jent for oss nord-
menn er nok Singstar, som er umitel ig
populert her t i l  lands, og Cuitar Hero.

Superslageren Cuitar Hero ble
utvikletav Harmonix, og kom i2006.
Siden den gang har and re utvil<lere tatt
overutviklingen av Cuitar Hero, og
Harmonix har tatt  sosiale musikkspi l l  et
parsteg videre.

Fraii kun ha en gitar eller to A leke
degmed, f i i rdu med Harmoix og Elec-
honicArts'siste spi l l ,  spi l le som etful l t
rockeband. Rock Band er nemlig noe
siekstremt, og nyvinnende, som et
konsollspi l l  hvor du og venne dine bl ir
uhtyrt med gitar, bassgitar, trom mer
ogmikrofon. Det eneste som mangler
erhiangel og en tamburin.

Deter nettopp det at du kan spi l le
med tre venner, og skape ditt eget lille,

virtuelle rockeband som $ar
Rock Band si spesielt .  Som band-
medlem kan du spi l le sammen med
venner, kjente og ukjente i  din egen
stue el lerover Internett" Cir du lei av
sangene som falger med spi l let kan du
til og med l<lapeflere av favorittene
dine via konsollenes nettbutikker.

Fester er ikke lenger komplette uten
et skikkel ig sosialt  spi l l ,  og Rock Band
er per i dag det absolutt toffeste du kan
diske opp med pA fest. Har du lyst, l<an
du nA ogsii kjape Rock Band 2, med
forbed rede instrumenter, enda starre
utvalg av liter, og garantert enda mer
moro forvennegjengen.

Rock Band finnes til Playstation 2
og 3, Xbox 350 og Nintendo Wii,  og
koster fra rundt 1 800 l<roner.

SynoloryD5-408
( ynolo8y tok ogli hjem et Arets

, Jdataprodukt-prisi2OO4-dafor
i Drskstatlon DS-101 , som for Synology

startet denne produktserien. Vi var da
imponeft over hvor mye funksjonalitet

: Synology fikk implementert i en liten
boks i tillegg til at den f u ngerte som
lagringstjener pi nettverket, enten det
varihjemmet, ien l iten bedrift eller
tilspesifikke oppgaver i en litt storre
bedrift.

I vir lanserte Synology Diskstation
Manager 2.0, hvor programvaren
Synology brukte for de fleste av
sine lagringsprodukter var skrevet
pi nytt fra bunnen av. Det er rett og
slett imponerende mye f unksjona-
litet i programvaren for Synologys
Diskstation-serie. I tillegg til generell
lagringsfunksjonalitet kan vi trekke
fram blant annet kyptert ftp-tjener,
web{jener med PHP- og 5QL-stotte,
blogglosning, kryptert webtilgang til
filer, medietjenester som blant annet
UPnP AV-tjenester (mot for eksempel
medielink, Xbox 360, Playstation 3
og mer), iTunes-tjener, web-baserte
bildegallerier, bittorrent-l<lient, skriver-

deling og mer t i l .  Denne f unksjonal i-
teten er videre t i lgjengelig gjen nom
et svert brukervennlig og oversil<tlig
grensesnitt.

Med DS-408 kom den nye pro-
gramvaren, som ril<tignok ogsi ble
tilgjengelig for en rekke andre enheter,
ogsi de som allerede var ute pi marke-
det. Med DS-408 f ikk man imidlert id

ogsi en sterk forbedring av ytelse i
dette segmentet. Den forbedrede
ytelsen gir stor effekt om man benytter
Cigabit Ethernet, samt gjor enheten
rasl<ere nir flere tjenester skal utnyttes
samtidig. Kombinasjonen f u nl<sjonali-
tet, bruksfleksibil i tet, brul<ervennlighet
og ytelse gjor Synology DS-408 til et
sved imponerende produkt.


