Všechny notebooky ThinkPad (a také některé IdeaPady) jsou vybavené systémem aktivní
ochrany pevného disku Active Protection System, který se stará o to, aby nebyl pevný disk v
notebooku poškozený otřesy, vibracemi nebo pádem zařízení. Chráněn není pouze hlavní
pevný disk (případně disky), ale také dodatečný druhý disk v UltraBay šachtě. Aplikace automaticky rozpozná SSD úložiště, které nemusí být chráněno, a tak jej “nechává být”. Typicky je-li v notebooku SSD i HDD, pak Active Protection System chrání pouze mechanický
disk.
Celý systém je založený na gravitačním senzoru, kterým jsou ThinkPady standardně vybaveny (stejný najdeme také v moderních mobilních telefonech, tabletech, fotoaparátech a podobně). Prostřednictvím něj aplikace neustále monitoruje polohu notebooku v prostoru, a
jakmile zaznamená nebezpečí pádu nebo vibrace, zaparkuje hlavičky pevného disku, čímž
jej ochrání před mechanickým poškozením. Systém dokáže také rozpoznat opakované otřesy (např. při cestování vlakem), které potom automaticky ignoruje.
Active Protection System je jednou z nejužitečnějších, přesto nejmenších aplikací v balíku
ThinkVantage Tools. Pokud máte ve svém ThinkPadu ještě mechanický pevný disk, rozhodně jej doporučujeme pomocí této aplikace chránit, resp. chránit data na něm. Pravidelné zálohování (např. pomocí ThinkVantage Rescue and Recovery) však bude potřeba stále.

Prostředí aplikace, nastavení
Aplikace je běžně v noteboocích předinstalovaná mezi software ThinkVantage Tools, stáhnout ji však samozřejmě můžete z webu podpory Lenovo, případně vám bude nabídnuta jako
aktualizace skrze ThinkVantage System Update.
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Po jejím spuštění se zobrazí výchozí záložka, prostřednictvím které můžeme na trojrozměrném modelu notebooku sledovat činnost Active Protection System (polohu notebooku a také,
zda pevný disk běží, nebo je zastavený).
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Ve druhé záložce už je k dispozici nastavení systému. Konfigurační záložka nenabídne velké
množství nastavení, ale pokrývá vše podstatné:




Obecná nastavení
1.

Aktivace systému aktivní ochrany pevného disku – tím celou ochranu zapneme, nebo vypneme.

2.

Citlivost systému ve třech krocích (nám se osvědčila střední, protože vysoká
reaguje příliš citlivě a nízká má zase práh zaparkování hlaviček nastavený příliš velkoryse).

3.

Možnost inteligentně rozpoznat opakované otřesy (např. při cestování vlakem)
a ignorovat je.

4.

Umožnit uživateli dočasně pozastavit ochranu v daném časovém úseku (0,5
až 3 minuty).

Nastavení tabletu (aktivní, pokud máme ThinkPad konvertibilní tablet)
5.

Možnost pozastavit ochranu disku, pokud je v dosahu elektronické pero.
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Upozorňování
6.

Pokud je zastaven disk, aplikace může vyzvat k dočasnému pozastavení činnosti ochrany.

7.

Aktivace ikony v oznamovací oblasti, prostřednicvtí které monitorujeme stav
ochrany disku (indikuje všechny režimy: běžící disk, zastavený disk, ignorování opakovaných otřesů, pozastavení činnosti, vypnutý systém) a také pomocí
ní můžeme vyvolat uživatelské rozhraní aplikace, případně rychle pozastavit
činnost ochrany disku.

Vypnutá ochrana
Pevný disk běží
Pevný disk zastavený
Automaticky ignorované opakované otřesy
Ochrana dočasně pozastavená

8.

Poslední možností povolíme úpravu nastavení pouze správci počítače.

Další informace
Odkaz na kompletní znění průvodce aplikací včetně videa.
Více informací, nezávislé recenze, odborné diskuse a průvodce dalšími Lenovo aplikacemi
včetně videí najdete na českém Lenovo Blogu CZ.
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