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Csúcs-CPU egyre olcsóbban: Az 
LGA1366 platform évek óta ver-
hetetlen az asztali PC-k világában. 
Erről legutóbb a Gulftown Core 
i7-980X gondoskodott: 32 nm-
es gyártástechnológiával hat mag 
egyetlen lapkán. Természetesen 
Extreme Edition lévén a CPU ára 
1000 euró felett van, ám megér-
kezett a kistestvér, a Core i7-970. 
A két CPU számozásában lévő mi-
nimális eltérés is jól mutatja, hogy 
itt bizony teljesítményben is mind-
össze minimális különbség van. 
A 970-es mindenben megegye-
zik a 980X-es csúcsmodellel, csu-
pán a szorzóját csökkentette egy-
gyel az Intel, így alapjáraton a CPU 
3,33 GHz helyett most már "csak" 
3,2 GHz-en jár. Ez a tesztek és a 
valós felhasználás alatt alig-alig 
vehető észre, így aki ilyen pro-
cesszort vesz, biztos lehet benne, 
hogy még jó ideig az ő gépe lesz a 
környéken az egyik legerősebb.

Röviden: R A 980X-nél alig las-
sabb, cserébe 40 ezer forinttal ol-
csóbb hatmagos CPU.

Alternatíva: R LGA1366 platfor-
mon a Core i7-960 100 ezerrel ol-
csóbb, de csak négymagos.

Ár/érték: közepes
info: www.intel.hu
tÁjékoztató Ár: 239 900 Ft

műszaki adatok
Technológia, kódnév, foglalat: 32 nm, Gulftown, LGA1366
CPU órajele (alap/turbó): 3,2/3,46 GHz (24×133 MHz)
L2/L3 cache: 2/12 MB 
Cinebench R11.5: 8,52 pont
MainConcept 2.1 H.264 main: 492 s
3DMark Vantage CPU: 30 870 pont
PCMark Vantage: 15 844 pont
Crysis CPU 800, LQ: 258,4 fps

kiváló

Processzor

Intel Core  
i7-970

SSD dupla csatlakozással: Az SSD-k 
térnyerése hazánkban nem mond-
ható éppen látványosnak, de aki-
nek már volt szerencséje SSD-vel 
szerelt gépet használni, az tudja, 
hogy milyen drasztikus változást 
lehet elérni a klasszikus HDD le-
váltásával. Ugyan forint/GB arány-
ban az SSD-k még jó darabig nem 
veszik fel a versenyt a mágne-
ses elvű HDD-kel (ma már akár 
1,5 Tbájtot kapunk bruttó 18 ezer 
forintért az utóbbi változatból!), 
de a nyers teljesítmény minden 
fillérért kárpótol.

Ezt bizonyítja az ADATA leg-
újabb SSD-je, ami a jelenleg kap-
ható egyik leggyorsabb Solid State 
Drive. A rekorddöntés érdekében a 
cég több trükköt is bevetett. Első-
ként a legtöbb SSD-ben használt, 
ám ma már lassúnak és olykor in-
stabil teljesítményt nyújtónak mi-
nősített JMicron JMF602-es vezér-
lőt lecserélték a legújabb JMF616-
osra, amivel Wear Levelling 
mellett a Windows 7-ben elérhető 
TRIM funkciót is támogatják. A má-
sik extra a meglehetősen nagymé-
retű, 128 Mbájtos DDR2 SDRAM 
adatpuffer, ami mind az írási, mind 
az olvasási teljesítményre rendkí-
vül jó hatással van.

Az SSD-kről a belső felépíté-
sen kívül nem sok izgalmasat lehet 
elmondani, ám a 2,5 colos S596 
Turbo még egy extrával felhívja 
magára a figyelmet: a hagyomá-
nyos SATA 3G csatlakozás mellett 
egy USB 2.0-t is találunk, így bár-
milyen gépen, beszerelés nélkül is 
használhatjuk külső meghajtóként. 
Ennek megfelelően ez az SSD már 
kívülről is hasonlít egy külső meg-
hajtóra: a hordozhatóságot szem 
előtt tartva a cég a külső borítást 
is strapabíró alumíniumból készí-
tette el. Az apró dobozban még 
egy 3,5 colos beépítőkeretet is ta-
lálunk arra az esetre, ha asztali 
számítógépbe és nem notebookba 
szeretnénk beépíteni, valamint a 
meghajtóhoz jár még számos extra 
alkalmazás is.

A tesztek során az S596 Turbo 
bebizonyította, hogy érdemes 
odafigyelni az SSD-k generáció-
váltásaira, hiszen egy új vezérlő-
vel, válogatott chipekkel és nagy-
méretű gyorsítótárral hihetet-
lenül jó teljesítmény érhető el. 
Jelenleg tesztlaborunkban az S596 
Turbo a csúcstartó, és ezen csak a 
Sandforce 1200/1500-as modellek 
tudnak változtatni. A 128 GB ka-
pacitás ugyan még mindig nem túl 
sok, de ezen már kényelmesen el-
fér egy Windows 7 és minden fon-
tosabb alkalmazásunk is – a többi-
hez pedig megvehetjük a beveze-
tőben említett 1,5 TB-os HDD-t.

Röviden: R Gyors SSD, elegendő 
kapacitással, dupla interfésszel, 
kellemes áron.

Alternatíva: R Az OCZ, a Kingston 
és a Corsair 128 GB-os SSD-i is ha-
sonló áron elérhetők.

Ár/érték: kiváló
info: www.adata.com.tw
tÁjékoztató Ár: 76 900 Ft

műszaki adatok
Kapacitás, interfész: 128 Gbájt, SATA 3 Gb/s + USB 2.0
CrystalMark folyamatos olvasás: 256,9 MB/s
CrystalMark folyamatos írás: 172,5 MB/s
PCMark Vantage x64 HDD: 16 335 pont
Elérési idő: 0,2/0,2 ms
Fogyasztás: 2,3 watt
Szoftverek: UFDtoGO, OStoGO, HDDtoGO, Norton IS (60 nap)
Extrák: 3,5-es beépítőkeret, USB kábel

kiváló
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Adatszéf: Aki ismeri a Synology 
névválasztási szokásait, az gyor-
san ki tud igazodni a DS411+ tu-
lajdonságaiban: a DS a NAS-ra 
(Disk Station) utal, a 4-es szám 
arra, hogy négy merevlemezt tud 
fogadni, a 11 a szériát jelöli (ez a 
legújabb), míg a + jel azt mutat-
ja, hogy ez az adott család csúcs-
modellje (az alsókategóriát a „j” 
betű, a középkategóriát pedig a 
külön karakter hiánya jelzi). Tesz-
teltük már korábban is a cég négy-
lemezes modelljeit, és ezekkel ál-
talában elégedettek is voltunk – a 
DS411+ egyik elődje, a DS410j pél-
dául 2010/08-as számunk NAS-
tesztjének győztese lett – mostani 
bemutatónk alanya azonban ezek-
nél jóval komolyabb eszköz, amint 
az közel 200 ezer forintos árából 
is kiderül.

A hálózati tároló belsejében 
lapuló hardver specifikációit át-
olvasva gyakorlatilag egy komp-
lett, akár Windows 7 futtatására 
is könnyedén képes nettopra gon-
dolhatunk: kétmagos, 1,67 GHz-
es Intel Atom processzor talál-
ható benne, 1 GB memóriával ki-
egészítve. Merevlemezből mind 
3,5”, mind pedig 2,5”-os változa-
tok használhatók, köszönhetően 
a műanyag fiókok ötletes kialakí-
tásának. Hogy ezekhez hozzáfér-
jünk, a hátoldalon található négy 
csavart kell kioldanunk – ezt szer-
számok nélkül is megtehetjük –, 
majd a hátlapot lehajtanunk. A fi-
ókok egyszerűen kihúzhatók, és a 
HDD-k rögzítésén túl további csa-

tároló: a jelenlegi, 2.3-as operáci-
ós rendszernek köszönhetően FTP 
és webszerverként is működhet 
(Php- és MySQL-támogatással), 
UPnP-n keresztül médiakiszolgáló 
is lehet, ezenkívül pedig képes 
Bittorrent, eMule, NZBGET és több 
más hálózaton keresztül fájlokat 
letölteni. Készíthetünk biztonsá-
gi másolatokat a mellékelt Data 
Replicator 3, illetve az Apple Time 
Machine segítségével, az egyszerű 
Windows fájlmegosztáson túl pe-
dig többek között iSCSI és AFP is 
rendelkezésre áll.

Az otthoni felhasználók számá-
ra érdekes, hogy a készülék egy 
komplett multimédiás állomásként 
is megállja a helyét: az UPnP funk-
ción kívül például képes a rá csat-
lakoztatott USB-s hangkártyán ke-
resztül megszólaltatni a merevle-
mezeken található zenefájlokat. 
Találhatunk benne egy előre elké-
szített fotóalbum-szolgáltatást is, 
amivel az interneten is közzéte-
hetjük képeinket (bloggal együtt). 
Érdekes extra, hogy a rá csatla-
koztatott IP kamerákat is képes 
kezelni, így biztonsági közponként 
is megteszi.

Röviden: R Gyors és sok funkció-
ival rendelkező négylemezes NAS 
otthoni multimédiás hálózatok 
vagy KKV-k számára.

Alternatíva: R  Egyfelhasználós 
otthoni környezetben felesleges a 
411+, elég lesz nekünk a DS410j – 
körülbelül feleennyiért.

varozást nem igényelnek. Ez a 
megoldás, bár nem annyira ele-
gáns, mint a különálló, kézzel ki-
húzható fiókok, lehetővé teszi a 
két 80 mm-es ventilátor cseréjét 
is, ha ez szükségessé válna.

Az előbbieknek megfelelően a 
D411+ összeszerelése nagyjából 
5 percet vesz igénybe, ezután már 
csak csatlakoztatnunk kell a háló-
zathoz és a külső tápegységhez. 
Az előbbi egy gigabites Ethernet 
porton keresztül történhet, amely 
mellett két USB és egy eSATA 
portot találunk. Ezek segítségével 
külső tárolóeszközöket csatlakoz-
tathatunk, illetve két USB-s nyom-
tatót is megoszthatunk a hálóza-
ton, ha kell. A DS411+ valamennyi, 
négy lemezből kihozható RAID-
összeállítást támogat (RAID 0, 1, 5, 
5+spare, 6, 10), ezenfelül beállítha-

tunk JBOD és különálló meghajtó-
kat is, az igazi érdekesség pedig az 
a funkció, amivel a különféle mé-
retű lemezeket is felhasználhatjuk 
– például egy RAID5 tömb mellett 
készíthetünk a maradék tárhely-
ből egy JBOD „lemezt” is.

Az egyes felhasználók beállí-
tása pofonegyszerű, mint ahogy 
a jogosultságok és a csoportok 
kezelése is. Nem volt okunk pa-
naszra a sebességeket illetően 
sem, mind írás, mind pedig olva-
sás során 90-100 MB/s-os értéke-
ket mértünk, és a kétmagos Atom 
processzor nevetve birkózik meg 
akár 10-15 kliens egyidejű felhasz-
nálásával is – a DS411+ tehát tö-
kéletesen megfelel egy kis- vagy 
közepes vállalat fájlszervere-
ként. Ám a készülék sokkal töb-
bet tud, mint egy egyszerű adat-

A hónap terméke:  
Synology DS411+

Ár/érték: jó
info: www.synology.hu
tÁjékoztató Ár: 194 500 Ft

műszaki adatok:
Merevlemezek száma: 4
Tárhely/energiafogyasztás: lemezektől függ/25-45 watt
Támogatott RAID szintek: RAID 0, 1, 5, 5+spare, 6, 10, JBOD
Csatlakozók: 1× gigabites Ethernet, 2× USB, 1× eSATA
UPnP/DLNA/iTunes szerver: Igen/Igen/Igen
Bittorrent/Printszerver/Webszerver: Igen/Igen/Igen
Méretek: 168×184×230 mm
Tömeg: 2,23 kg (lemezek nélkül)

kiváló
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Intel Core i7-970

Bár tesztünket még a hivatalos, 
DSM 2.3 operációs rendszerrel 
végeztük, bétatesztelők számá-
ra már elérhető a következő, 
3.0-s változat is. Az új OS igen 
nagy ugrást jelent: egyrészt tel-
jesen megújult a kezelőfelület, 
amely most egy Windows 
desktopra hasonló, ablakos kül-
sőt kapott, amely egyébként 
egyszerre több program futtatá-
sát is lehetővé teszi. Az újdon-

ságok között szerepel még az 
androidos okostelefonokon (ez 
eddig csak iPhone-on volt elér-
hető) futtatható kliens, amivel a 
NAS-on tárolt fotókat és zené-
ket érhetjük el. Újítottak a csat-
lakoztatott IP kamerákat vezér-
lő Surveillance Stationön is, 
amihez szintén elérhető lesz 
egy androidos kliens, illetve 
megjelent az IPv6 és a WebDAV 
támogatása is.

DSM 3.0: az új operációs rendszer

adata S596 turbo 128 GB SSd


