Cosa è un TiBanDefender
Il TiBanDefender è un dispositivo collegato alla propria LAN, la cui funzione è quella di consentire
agli utenti di accedere e condividere file, all'interno o all'esterno della propria rete.
Il TiBanDefender è un micro controllore attrezzato con il necessario per poter comunicare via rete.
Pertanto, non è un semplice dispositivo di memorizzazione di dati da connettere via LAN a dei
computer, ma è, a tutti gli effetti, un vero e proprio server il cui scopo è mettere a disposizione
storage di rete “intelligente” ovvero interfacciabile, gestibile e collegabile ad altre risorse di rete.
Si tratta di un dispositivo il cui “CUORE” è un Kernel LINUX completamente trasparente all'utente
e diversi hard disk destinati all'immagazzinamento dei dati. Tale architettura ha il vantaggio di
rendere disponibili i file contemporaneamente su diverse piattaforme, come ad esempio Linux,
Windows, Unix e Mac, dove il sistema operativo implementa i server di rete con gli standard più
diffusi tra i quali ad esempio NFS e SAMBA.
Il TiBanDefender non va confuso con i SAN (Storage Area Network); questi ultimi sono soluzioni
di immagazzinamento dati (storage) ben differenti: tali sistemi comprendono una rete e fanno
riferimento a tecnologie e protocolli spesso proprietari. Talvolta un sistema TiBanDefender può
essere utilizzato come nodo di una SAN, data la sua flessibilità e scalabilità.
Il TiBanDefender dispone di una porta USB alla quale si può collegare un had disk esterno o una
pennetta per effettuare un backup stand alone (staccato da tutto).
Protezione dei dati
Il TiBanDefender è una macchina la cui peculiarità consiste nella propria crescita, come un “cane da
guardia” in carne e ossa. Appena installato, il TiBanDefender è un neonato, e diventa cucciolo dopo
qualche giorno, adulto dopo qualche mese e saggio dopo qualche anno.
Il TiBanDefender effettua dei salvataggi interni temporizzati mantenendo inalterata la situazione nel
tempo al momento del salvataggio. In caso di perdita accidentale dei dati contenuti nello storage, è
sempre possibile riesumarli, anche a distanza di giorni. Infatti il TiBanDefender mantiene immagini
del disco inalterate nel tempo per oltre 2 anni.
Il punto di forza che distingue un TiBanDefender da qualsiasi altro sistema di backup o di storage è
proprio questo, la possibilità di godere di una serie di aree disponibili in sola lettura, quindi non
modificabili da alcun agente esterno (virus, cryptolocker, cancellazioni accidentali etc. etc.), che si
mantengono inalterate nel tempo.
Per ogni singolo file esiste una serie di copie che mostrano tutte le modifiche fino a due anni
precedenti o comunque fino alla data della creazione del file stesso.
Una cancellazione o una modifica accidentale non è più un problema, è sufficiente andare a
ripescare il file al momento precedente la modifica o cancellazione per riottenere immediatamente il
file.

Con il TiBanDefender è possibile confrontare i file nei vari momenti storici per rendersi conto di
come questi sono cambiati durante un preciso arco temporale.
CRM, ERP, GESTIONALI
Il TiBanDefender ha la possibilità di far girare, al suo interno, software web oriented. È sufficiente
attivare il modulo web ed il database mysql perché questo ne esegua il salvataggio, come per tutti
gli altri file, mostrando le varie modifiche degli stessi nel tempo.
Filtraggio del traffico
Il TiBanDefender può essere usato come gateway, firewall, multi access-point. Infatti, grazie al
potente processore a 64 bit ed alla propria tecnologia, le risorse sono tutte disponibili dove occorre,
senza inutili sprechi in interfacce grafiche, che possono essere belle da vedere ma consumano
un'enorme quantità di processore e ram.
Inoltre, la presenza dell'antivirus e la tecnologia anti cryptolocker, rendono il TiBanDefender
particolarmente stabile.
Rispetto dell'ambiente
Data l'assenza di sprechi, il TiBanDefender può assorbire pochissimo, da un minimo di 10W ad un
massimo di 100W a seconda del modello e dalla quantità di dischi rigidi inseriti al suo interno.
Il consumo di energia elettrica è dato principalmente dai motori presenti nei dischi rigidi e dalle
ventole di circolazione forzata dell'aria, necessarie allo smaltimento del calore prodotto dai dischi
rigidi.
Un TiBanDefender in configurazione base, ovvero 1Tb di storage ed un raid0 da 2Tb consuma poco
meno di 10W ovvero utilizza un alimentatore la cui erogazione massima è di 5V, 2A in CC.
LA configurazione di un TiBanDefender viene effettuata direttamente in fabbrica, in base alle
esigenze del cliente, in questo modo non c'è il rischio di configurazioni errate.
Garanzia
Indipendentemente dalla tipologia di prodotto, il TiBanDefender gode di garanzia a vita. Infatti,
grazie agli interventi di manutenzione programmata e dai backup periodici esterni, è possibile
prevedere la rottura di un componente prima che questo avvenga, di conseguenza l'intervento
preventivo avviene sul singolo componente prima che questo possa fare danni ben più gravi.
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O que é um TiBanDefender
O TiBanDefender é um dispositivo (equipamento) conectado à sua LAN, cuja função é permitir aos
usuários acessar e compartilhar arquivos, dentro ou fora da sua rede.
O TiBanDefender é um micro controlador equipado com o necessário para ser capaz de comunicar
com a rede. Portanto, não é um dispositivo de armazenamento de dados simples de ser ligado
através da LAN para o computador, mas é, com efeito, um servidor real, cuja finalidade é tornar
disponível armazenagem de rede "inteligente" ou interface, e manejável ligado a outros recursos de
rede.
É um dispositivo cujo "CORAÇÃO" é completamente transparente para o usuário e Linux Kernel
várias unidades de disco rígido para armazenamento de dados. Esta arquitetura tem a vantagem de
disponibilizar ficheiros simultaneamente em diferentes plataformas, como Linux, Windows, Unix e
Mac, onde o sistema operacional implementa o servidor de rede com os padrões mais comuns,
incluindo, por exemplo, NFS e SAMBA.
O TiBanDefender não ser confundida com a SAN (Storage Area Network); estes últimos têm
soluções de armazenamento de dados (armazenamento) muito diferente: estes sistemas incluem
uma rede e se relacionam com tecnologias e protocolos muitas vezes proprietárias. Por vezes, um
sistema TiBanDefender pode ser utilizado como um nó de SAN, dada a sua flexibilidade e
escalabilidade.
O TiBanDefender tem uma porta USB para que você pode conectar um link externo teve de carro
ou uma unidade flash para executar um backup stand-alone (desconectado de tudo)

Protecção de dados
O TiBanDefender é uma máquina cuja particularidade consiste no seu crescimento, como um "cão
de guarda" na carne. Apenas instalado, o TiBanDefender é uma criança, e torna-se filhote de
cachorro depois de alguns dias, alguns meses depois de adulto e sábio depois de alguns anos.
O TiBanDefender faz os resgates temporizador interno, mantendo a situação no momento em que a
poupança. Em caso de perda acidental de dados contidos no armazenamento, é sempre possível
exhume-los, mesmo após vários dias. Na verdade, a TiBanDefender mantém as imagens de disco
inalterado ao longo do tempo por mais de 2 anos.
A força que distingue um TiBanDefender de qualquer outro sistema ou de armazenamento de
backup é apenas isso, uma oportunidade de desfrutar de uma série de áreas disponíveis em somente
leitura, portanto, não ser alterada por qualquer agente externo (vírus, cryptolocker, apagamento
acidental etc ., etc), que permanecem inalterados ao longo do tempo.
Para cada arquivo há um número de cópias que mostram todas as alterações até os dois anos
anteriores ou até à data de criação do arquivo em si.
A eliminação ou acidental a mudança não é mais um problema, basta ir para peixe fora o arquivo
anterior durante a edição ou eliminação para obter o arquivo imediatamente.

Com TiBanDefender você pode comparar arquivos em diferentes momentos históricos para
perceber como estes mudaram ao longo de um período de tempo específico
CRM, ERP, GESTÃO
O TiBanDefender tem a capacidade de executar, software dentro, orientada para a Web. Basta ligar
o formulário web e banco de dados mysql, porque isso irá realizar o resgate, como para todos os
outros arquivos, mostrando várias modificações da mesma ao longo do tempo.

Filtragem de tráfego
O TiBanDefender pode ser usado como um gateway, firewall, multi-acesso de ponto. Na
verdade, graças ao processador de 64 bits poderoso e sua tecnologia, os recursos estão
disponíveis, onde é necessário, sem desperdício em interfaces gráficas, que pode ser
bonito para olhar, mas consomem uma enorme quantidade de processador e RAM. Além
disso, a presença da tecnologia anti e anti cryptolocker, fazer a TiBanDefender
particularmente estável.

Respeito ao meio ambiente
Dada a ausência de resíduos, o TiBanDefender podem absorver muito pouco, a partir de
um mínimo de 10W a um máximo de 100W, dependendo do modelo e a quantidade de
discos rígidos incorporadas no seu interior. O consumo de electricidade é dado
principalmente pelos motores presentes nos discos rígidos e fãs circulação forçada de ar,
necessárias para a eliminação do calor produzido a partir dos discos rígidos.
TiBanDefender em uma configuração básica, ou armazenamento de 1TB e 2TB raid0 a
pouco consome menos de 10W ou quando eles usam uma fonte de alimentação com uma
potência máxima é 5V, 2A DC. A configuração de um TiBanDefender é feita diretamente
na fábrica, de acordo com as necessidades dos clientes, para que haja o risco de erros de
configuração.

Garantia
Independentemente do tipo de produto, o TiBanDefender goza de uma garantia vitalícia. Na
verdade, devido à manutenção programada e backups periódicos externos, é possível prever a falha
de um componente antes que aconteça, para a intervenção preventiva é feito em um único
componente antes que ele possa causar danos muito mais graves
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